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Χαιρετισμός Προέδρου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Φίλες και φίλοι,

Ένα ακόμη έτος πλούσιας
δράσης του Δικτύου μας
συμπληρώθηκε με συνέπεια,
εύρος και εξέλιξη στον
προγραμματισμό του. Το
Δίκτυο μέσα από τη μακρά
πορεία του και με βασικό
σκοπό την Πρόληψη και τη
διατήρηση της Υγείας των
πολιτών ακολουθεί μια
σταθερή τροχιά μέσα στο
ευρύ πεδίο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, σε
συνεργασία με
Επιστημονικούς φορείς και
άλλους Δημόσιους και
Ιδιωτικούς οργανισμούς.

Τ ούτες τ ις ημέρες που
ολοκληρώνεται ο απο-
λογισμός του προηγού-

μενου έτους, ζούμε τη πρωτό-
γνωρη πανδημία, Covid19 .
Από την πρώτη στιγμή το Δί-
κτυο συνέταξε όλες τις δυνά-
μεις του για να σταθεί  στο
πλευρό των Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών των ΟΤΑ-μελών δημι-
ουργώντας στην ιστοσελίδα
του κόμβο επικοινωνίας με
συγκεκριμένες οδηγίες που
αφορούσαν στην οργάνωση
των υπηρεσιών, στην υποδοχή
των αιτημάτων, στη διασύνδε-
ση με άλλους φορείς, σε υλικό
ψυχολογικής στήριξης  και
πολλών άλλων. 

Επιπλέον, στην Περιφέρεια Ατ-
τικής, που αποτελεί και μέλος
του Δικτύου, πάρθηκαν όλες οι
απαραίτητες πρωτοβουλίες, με
πρώτη και κυριότερη την τηλε-
φωνική γραμμή 1110 ως Συν-
τονιστικό Κέντρο, η οποία στε-
λεχώθηκε με κατάλληλα εκ-
παιδευμένο προσωπικό  για να
διασυνδέσει τους  πολίτες με
το Δήμο τους ώστε να καλύ-
ψουν τις ανάγκες τους σε βασι-
κά είδη πρώτης ανάγκης, όπως
τρόφιμα και υγειονομικό υλι-

κό.  Επιπρόσθετα, κατά την
24ωρη λειτουργία του παρείχε
ιατρική και ψυχολογική στήρι-
ξη με την σκληρή εργασία εθε-
λοντών ιατρών και ψυχολό-
γων, καθώς και υποστήριξη
στο περιβάλλον των ασθενών
με άνοια, σε συνεργασία με την
εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 

Αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι
σήμερα, μπροστά σε αυτή την
απειλή, συντασσόμαστε σε μια
κοινή προσπάθεια αντιμετώπι-
σης της, όμως, δεν ξεχνάμε
παράλληλα, ότι η Πρόληψη για
τη διατήρηση της Υγείας μας δε
σταματάει ποτέ. Είναι άλλωστε
γνωστό, ότι όλοι μας οφείλου-
με να γνωρίζουμε και να προ-
στατεύουμε την Υγεία μας μέ-
σα από τον ενδεδειγμένο προ-
συμπτωματικό έλεγχο. 

Έτσι, μέσα από τα Κέντρα Πρό-
ληψης για την Υγεία (ΚΕΠ
Υγείας) των Δήμων μελών του
Δικτύου, έχουμε δημιουργήσει
ένα ολοκληρωμένο λογισμικό
σύστημα ενημέρωσης, κατα-
γραφής και παρακολούθησης
8 νοσημάτων, απειλητικών για
την ανθρώπινη ζωή, που ανά-
λογα με το φύλο, την ηλικία και
τα πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ κα-
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θοδηγούν επακριβώς τον πολί-
τη στον κατάλληλο προσυμ-
πτωματικό έλεγχο. Τα ΚΕΠ
Υγείας έρχονται να συνδρά-
μουν την πολιτική για τη Δημό-
σια Υγεία της Περιφέρειας Ατ-
τικής, δημιουργώντας ένα ενι-
αίο πλαίσιο Πρόληψης και για
τους 66 Δήμους της Αττικής.
Στόχος, τα αποτελέσματα να εί-
ναι μετρήσιμα και το μεγαλύτε-
ρο μέρος του πληθυσμού να
έχει ενημερωθεί και παρακινη-
θεί να εξεταστεί έγκαιρα.

Την πιστοποίησή μας στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας την αξιοποιούμε στο μέγιστο
δυνατό βαθμό, ώστε να προκύ-
ψουν τα οφέλη για τους πολί-
τες και την κοινωνία στο σύνο-
λό της, ακολουθώντας τις σύγ-
χρονες εξελίξεις και συμμετέ-
χοντας σε Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα που προσφέρονται
για τον σκοπό αυτό. Η ένταξη
του Δικτύου μας στον Π.Ο.Υ  εί-
ναι ιδιαίτερης αξίας, καθώς εί-
ναι ο παγκόσμιος φορέας υπε-
ράσπισης της δημόσιας υγείας,
που μας παράσχει σύγχρονα
εργαλεία επίτευξης αυτού του
σκοπού, με δίαυλο το ίδιο το
Δίκτυο και τις δράσεις του. Το

Δίκτυο, έως σήμερα, στηρίζει
τους Δήμους-Μέλη του, ενι-
σχύοντας και καθοδηγώντας
τους σε ζητήματα δημόσιας
υγείας και είμαι βέβαιος ότι θα
συνεχίσει να στέκεται αρωγός
προσφέροντας τεχνογνωσία
και συμβάλλοντας στον σχε-
διασμό νέων, πολλά υποσχό-
μενων, προγραμμάτων.

Φέτος, ολοκληρώνεται ένας
κύκλος συνεργασίας πολλών
ετών με τον, από τα φοιτητικά
μας χρόνια, φίλο και συνεργάτη
μου σε αυτό το πανελλήνιο Δί-
κτυο Δήμων που από τα πρώτα
του βήματα συμμετείχε και ανα-
φέρομαι στο Γενικό Διευθυντή
του Δικτύου, Σωτήρη Παπασπυ-
ρόπουλο. Έναν συνεργάτη που
αφοσιώθηκε στο όραμα που θέ-
σαμε για τη Πρόληψη και τη
Προαγωγή της Υγείας, βάζον-
τας ισχυρά θεμέλια και μετου-
σιώνοντας αυτό το όραμα σε
πράξεις με θετικά αποτελέσμα-
τα. Είμαι βέβαιος, ότι και από τη
νέα ιδιότητά του ως Συντονι-
στής της Περιφέρειας Αττικής
για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις
θα συμβάλει με την εμπειρία και
την τεχνογνωσία του σε ένα με-
γάλο νέο εγχείρημα πάντα σε ό,

τι αφορά τη Πρόληψη και τη Δη-
μόσια Υγεία. Τη σκυτάλη της Γε-
νικής Διεύθυνσης αναλαμβάνει
ένα στέλεχος του Δικτύου με
πολυετή εμπειρία, η Μαρία Αϊ-
δίνη. Έχω την πεποίθηση ότι
πρέπει να εξελισσόμαστε, να
προχωράμε μπροστά, έτσι θα
της ευχηθώ καλή δύναμη στα
νέα της καθήκοντα.

Τα θετικά αποτελέσματα του
Δικτύου μας, είναι μετρήσιμα
και είναι στη διάθεση όλων.
Σήμερα με 229 Δήμους και 2
Περιφέρειες ήδη στο Δίκτυο
Υγιών Πόλεων, σήμερα που τό-
σο δραματικά έρχεται στην επι-
καιρότητα η προτεραιότητα της
Δημόσιας Υγείας, θεωρούμε
πως είναι η κατάλληλη στιγμή
να απευθυνθούμε στις διοική-
σεις όλων των Περιφερειών
και των Δήμων, ώστε να συμ-
πορευτούμε και να συνεργα-
στούμε δυναμικά στην δημι-
ουργία Υγιών Πόλεων σε όλη
την έκταση της χώρας μας. 

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 Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων-
Προαγωγής Υγείας
(ΕΔΔΥΠΠΥ) υποστηρίζει
και αναλαμβάνει δράση
για την προάσπιση της
υγείας, ενθαρρύνοντας
τη προώθηση
συνεργειών και κυρίως
την ενεργό συμμετοχή
των πολιτών, αλλά και
των τοπικών αρχών, με
γνώμονα τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής και
της προαγωγής της
υγείας τους.

Η Επιστημονική Επιτροπή
(Ε.Ε.) υποστηρίζει συμ-
βουλευτικά και  ενι-

σχύει τη δράση του Δικτύου.
Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά
διαστήματα, σχεδιάζει και ειση-
γείται τις δράσεις που θα απο-
τελέσουν προτεραιότητα για
κάθε έτος, ενώ γνωμοδοτεί επί
των προτεινόμενων από το Δ.Σ.
προγραμμάτων, όποτε αυτό εί-
ναι αναγκαίο.

Η αρμοδιότητά της είναι να
παρέχει επαρκή επιστημονική
υποστήριξη για την τεκμηρίωση
των προτεινόμενων πολιτικών,
αναδεικνύοντας μέσα από τη
διεπιστημονική προσέγγιση την
ανάγκη για τη διατομεακή συ-
νεργασία, απαραίτητη προϋπό-
θεση για την εφαρμογή τους σε
τοπικό επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια του 2019 η
Ε.Ε. του Δικτύου συνέστησε
διεπιστημονικές ομάδες εργα-
σίας και ολοκλήρωσε τις προ-
τάσεις για τη διαμόρφωση των
προτεινόμενων πολιτικών που
εναρμονίζονται, τόσο με τις αν-
τίστοιχες του Π.Ο.Υ., όσο και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
απώτερο σκοπό την εφαρμογή
τους στο επίπεδο της τοπικής
αυτοδιοίκησης.  

Η επεξεργασία των πολιτι-

κών που απορρέουν από τους
17 στόχους βιώσιμης ανάπτυ-
ξης βρίσκεται σε εξέλιξη και για
τον σκοπό αυτόν έχουν συστα-
θεί ομάδες εργασίας στην Ε.Ε.,
οι οποίες αναπτύσσουν τις προ-
τάσεις στο πλαίσιο της βιώσι-
μης ανάπτυξης. Κατά τη διάρ-
κεια του έτους 2019, έγινε η
επεξεργασία των στόχων 9, 10,
11, που αφορούν στην καινοτο-
μία, στην ανάπτυξη των τεχνο-
λογικών εφαρμογών, στην άμ-
βλυνση των ανισοτήτων και
στις βιώσιμες πόλεις, αντίστοι-
χα. 

Επίσης, συγκροτήθηκαν οι
ομάδες εργασίας της Ε.Ε. για
την επεξεργασία των 6 Πυλώ-
νων, που εμπερικλείουν το
όραμα των Υγιών Πόλεων και
περιλαμβάνουν τις πολιτικές
που συνδέονται για την εφαρ-
μογή τους με τους 17 στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης. Τα μέλη
της Ε.Ε. ήδη επεξεργάστηκαν
τους πυλώνες Τόπος (Place)
και Άνθρωποι (People).

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επε-
ξεργασία της πολιτ ικής που
αφορά στην ηλεκτρονική υγεία
(E-health) η οποία περιλαμβά-
νει τόσο τις εφαρμογές της που
καταγράφουν τη συνολική ει-
κόνα του ασθενούς, όσο και τις
ψηφιακές εφαρμογές. Καθώς



Ετήσιος 
απολογισμός 2019

7

το αντικείμενο της ηλεκτρονι-
κής υγείας είναι ευρύ, η Ε.Ε.
επεξεργάζεται την πολιτική αυ-
τή με σκοπό να οριοθετηθεί το
πεδίο και να καταγραφούν οι
τομείς που εμπίπτουν στην ευ-
θύνη της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης.

Στις προτεραιότητες των
δράσεων της Ε.Ε. του ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ έχει τεθεί η καταγραφή των
βασικών συντεταγμένων για τη
λειτουργία δομών υγείας στους
Δήμους με βάση την μέχρι σή-
μερα εμπειρία από τη λειτουρ-
γία των ΚΕΠ Υγείας, αλλά και
των δημοτικών ή κοινωνικών
ιατρείων, όπου αυτά υπάρ-
χουν. Η ομάδα εργασίας της
Ε.Ε. συλλέγει τα σχετικά στοι-
χεία προκειμένου να επεξεργα-
στεί και να αντλήσει χρήσιμα
συμπεράσματα προς συζήτηση.

Η Ε.Ε. επίσης, έχει συγκρο-
τήσει ομάδα εργασίας για τη
διερεύνηση μέτρων  πρόληψης
και παρεμβάσεων για τη διακο-
πή του καπνίσματος, που θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν
στους δήμους, καθώς μέχρι
σήμερα το βάρος έχει  δοθεί
στην απαγόρευση.  

Τον Απρίλιο του 2019,
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
εκπαιδευτικού χαρακτήρα της

αντιπροσωπείας δημάρχων,
στελεχών δήμων και περιφε-
ρειών των Υγιών Πόλεων της
Ν. Κορέας, όπου η Ε.Ε. είχε την
ευκαιρία να παρουσιάσει τον
τρόπο επεξεργασίας των πολι-
τικών και τη συμβολή της στη
λειτουργία του ελληνικού δι-
κτύου. 

Ενδεικτικά, παρουσιάστηκε
η επεξεργασία δύο στόχων
βιώσιμης ανάπτυξης και τα αν-
τίστοιχα μέτρα που προτείνον-
ται για την τοπική αυτοδιοίκη-
ση, όπως και η δομή και η λει-
τουργία του ελληνικού δι-
κτύου, ενός από τα παλαιότερα
και μεγαλύτερα της Ευρώπης. 

Όπως κάθε χρόνο, η Ε.Ε.
επεξεργάστηκε προτάσεις και
πρότεινε θέματα για το ετήσιο
συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ το
οποίο πραγματοποιήθηκε 14-
16 Νοέμβριου 2019 στην Αθή-
να, με τίτλο: «Κανείς δε μένει
πίσω», με ένα πλήρες και εμπε-
ριστατωμένο πρόγραμμα, που
περιέλαβε σημαντικές θεματι-
κές, προγράμματα και δράσεις
των δήμων -  μελών του Δι-
κτύου.   

Από τις κύριες προτεραιότη-
τες της Ε.Ε. για τις δράσεις του
ΕΔΔΥΠΠΥ, παραμένει η κατα-
γραφή του Προφίλ Υγείας κάθε

δήμου-μέλους του Δικτύου. Το
ΕΔΔΥΠΠΥ, ως ο φορέας υπο-
στήριξης των Δήμων-μελών σε
επιστημονικά θέματα που
άπτονται της εφαρμογής του
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις,
σε συνεργασία με το ΙΚΠΙ και
την εταιρεία City & Region
Planning, έχει οργανώσει τη
μεθοδολογία δημιουργίας των
προφίλ για τους Δήμους μέλη
στην Ελλάδα και έχει επεξερ-
γασθεί το ερωτηματολόγιο που
θα ερευνά την Υγεία των κατοί-
κων, σύμφωνα με τις οδηγίες
του Π.Ο.Υ.

Ήδη ολοκληρώθηκε το προ-
φίλ υγείας του Δήμου Πυλαίας
– Χορτιάτη, ενώ σε εξέλιξη βρί-
σκονται τα προφίλ υγείας των
Δήμων Αμαρουσίου, Ηρακλεί-
ου Αττικής και Αιγάλεω.

Όλα τα παραπάνω μπόρε-
σαν να υλοποιηθούν χάρις στην
πολύτιμη συμβολή των μελών
της Επιστημονικής Επιτροπής
του Δικτύου, η οποία απαρτίζε-
ται από 30 εκπροσώπους δρα-
στήριων Δήμων.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Γιάννης Τούντας

Καθηγητής Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής

Πρόεδρος της Ε.Ε. ΕΔΔΥΠΠΥ
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Χαιρετισμός 
Γενικού Διευθυντή

Ο ρόλος που μου ανατέθηκε
το 2006, τυπικά ήταν η
Διεύθυνση του νεοσύστατου
τότε Διαδημοτικού Δικτύου
Δομών Υγείας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, από τον
ιδρυτή του, Δημοτικό
Σύμβουλο Πεύκης και
νεοεκλεγέντα τότε Δήμαρχο
Αμαρουσίου Γιώργο Πατούλη,
παλιό φίλο και συμφοιτητή.
Ουσιαστικά όμως, είχαμε από
τότε ένα κοινό όραμα για τη
Πρόληψη σε όλη τη χώρα
μέσω των Δήμων, που του
είχαμε δώσει μάλιστα και
κωδική ονομασία για να
συνεννοούμαστε. Έτσι, εκεί
που πολλοί έβλεπαν τότε, μια
ακόμη ισχνή διαδημοτική
δομή, εμείς βλέπαμε μια
«αρκούδα». 

Υ πήρχε επίσης μια καλά χτι-
σμένη σχέση εμπιστοσύ-
νης μέσα από πολλά χρό-

νια. Ο Γιώργος, με το αδέσμευτο
και αξιοκρατικό του πνεύμα, στή-
ριξε το εγχείρημα των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα του οποίου υπήρξα
ιδρυτής και Πρόεδρος στην Ελλά-
δα, αλλά στήριξε επίσης και την
σύντομη προσπάθειά μου στη πο-
λιτική, παρά την διαφορετική μας
ιδεολογική αφετηρία. Από τη με-
ριά μου, ήμουν σταθερός συνοδοι-
πόρος της μη κομματικής παράτα-
ξης των «Νέων Γιατρών» στον ΙΣΑ,
ενώ για κάποια χρόνια βαδίσαμε
μαζί και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα παραπάνω, αποχωρώντας
στο τέλος του 2019 από τη Γενική
Διεύθυνση του Ελληνικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, όπως είναι η
σημερινή μορφή του Δικτύου, θε-
ωρώ ότι τα οφείλω στον μελλοντι-
κό αφηγητή της πορείας του. Κυ-
ρίως για να επισημάνω ότι τα συ-
στατικά του Οράματος, της Δέ-
σμευσης, της Εμπιστοσύνης και
της Διαχρονικότητας είναι αναντι-
κατάστατα στην έναρξη κάθε σο-
βαρής προσπάθειας. Αυτό αφορά
όλους τους συντελεστές του Δι-
κτύου, όσους προϋπήρχαν, με
όσους συμβαδίσαμε, με όσους συ-
ναντηθήκαμε. Οι άνθρωποι είναι
τελικά ο καθοριστικός παράγοντας
του Δικτύου, αυτοί δημιουργούν
τους στόχους και λειτουργούν τις

διαδικασίες του. Πολιτικοί παρά-
γοντες και στελέχη της Αυτοδιοί-
κησης κρίνουν κάθε ημέρα την
προσφορά του και αποφασίζουν
ότι αξίζει να βρίσκονται στη κοινή
μας πορεία. Γι’ αυτό, πολλοί είμα-
στε περήφανοι που βρισκόμαστε
στη μεγάλη αυτή ενωμένη ομάδα.

Οι πολιτικοί αποχωρούν όταν
σταματήσει ο κόσμος να τους ψη-
φίζει. Και ευτυχώς ο Γιώργος Πα-
τούλης, ο οποίος εξελίσσεται συ-
νεχώς πολιτικά, είναι μακριά πι-
στεύω από αυτή τη στιγμή αφού
μόλις ξεκίνησε την πορεία του στη
Περιφέρεια Αττικής. Τα διοικητικά
στελέχη όμως οφείλουν να ανανε-
ώνονται στις θέσεις διοίκησης για
να υπάρχει έδαφος σε νέους πει-
ραματισμούς, ακόμη και ριψοκίν-
δυνους, ώστε να πάει μπροστά το
οικοδόμημα. Στο πλαίσιο αυτό, με
μεγάλη ικανοποίηση και εμπιστο-
σύνη υποδέχθηκα την αντικατα-
στάτριά μου Μαρία Αϊδίνη, αλλά
και με μεγάλο ενθουσιασμό και αί-
σθημα ευθύνης θα υπηρετήσω τη
νέα θέση που μου εμπιστεύθηκε ο
Περιφερειάρχης, εκείνη του Συν-
τονιστή του Προγράμματος Υγιείς
Πόλεις στη Περιφέρεια Αττικής.
Άλλωστε η δέσμευσή μου στο πε-
δίο της Υγείας και ιδιαίτερα στις
πολιτικές Πρόληψης και Δημόσιας
Υγείας είναι διαχρονική.

Για να καταθέσω όμως και τη
προσωπική μου γνώμη, σε αυτό
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το τελευταίο σημείωμα ως Γενι-
κός Διευθυντής, τι άραγε αντι-
προσωπεύει σήμερα αυτό το Δί-
κτυο (μέρος ενός Παγκόσμιου κι-
νήματος) στην Ελλάδα των δια-
δοχικών οικονομικών και υγει-
ονομικών κρίσεων;

Στην ουσία του αποτελεί αυτό
που θα έπρεπε να είναι ο στόχος
και η καθημερινή αγωνία όλων
των Οργανώσεων της Κοινωνίας
των Πολιτών στο κόσμο μας. Ένα
υβρίδιο, αξιόπιστο και αποτελε-
σματικό, μεταξύ του Δημόσιου
και του Ιδιωτικού Τομέα: ένας
Ιδιωτικός Φορέας Δημοσίου
Συμφέροντος.

Καταρχήν ένας Ιδιωτικός (μη
Κερδοσκοπικός) Φορέας ώστε να
κρίνεται διαχρονικά από τις αμείλι-
κτες δυνάμεις που ανταλλάσσουν
την αξία με οικονομικούς πόρους
και αποσύρονται από εκεί όπου
δεν βρίσκουν αξία. Έτσι, διασφαλι-
σμένοι δημόσιοι πόροι δεν υπάρ-
χουν για το Δίκτυο. Ευτυχώς! Οι
πόροι είναι είτε εθελοντικοί από
τους ΟΤΑ μέλη του, είτε «κόποις
κτώνται» από τον ιδιωτικό ή δημό-
σιο χώρο μέσω της υλοποίησης
προγραμμάτων και δράσεων. 

Ιδιωτικός Φορέας επίσης για
να στηρίζεται στην ιδιωτική πρω-
τοβουλία. Να ψάχνει πάντα για
ανάγκες και πως θα καλυφθούν.
Να κινείται με ταχύτητα και ευελι-

ξία, να συνάπτει και να σταματά
συνεργασίες. Να προσφέρει προ-
γράμματα και δράσεις για τα μέλη
του, τους ΟΤΑ, να τα αξιολογεί
και να τα αναπροσαρμόζει. Άλλα
να ολοκληρώνονται και να ανοί-
γουν καινούρια και άλλα να εξε-
λίσσονται διαχρονικά.

Ιδιωτικός Φορέας ακόμη για να
δημιουργεί εύκολα νέες θέσεις
εργασίας, νέες πρωτοβουλίες δη-
μιουργίας και προσφοράς, αμει-
βόμενες κυρίως, αλλά και μερικές
φορές εθελοντικές. Θεωρούμε
τον καθημερινό αγώνα για επιβίω-
ση, εξέλιξη και ανάπτυξη, πλούτο
και πλεονέκτημα στο Δίκτυο.

Ταυτόχρονα όμως Φορέας Δη-
μοσίου Συμφέροντος, το Δίκτυο
απευθύνεται σε όλο το πληθυσμό
μέσω όμως αποκλειστικά των Δή-
μων και των Περιφερειών. Γι’ αυ-
τούς παράγει τοπικές πολιτικές για
διάφορα ζητήματα που άπτονται
των «Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.»,
δηλαδή των πόλεων που ενσωμα-
τώνουν την Υγεία και τις Πολιτικές
για την Υγεία σε όλες τις τοπικές
τους πολιτικές και δράσεις. Γι’ αυ-
τούς δημιουργεί προγράμματα,
έτοιμα προς εφαρμογή από οργα-
νωτικής και επιστημονικής πλευ-
ράς, ώστε οι Δήμαρχοι να επιλέ-
ξουν και να υλοποιήσουν σύμφω-
να με τις δυνατότητες και τις προ-
τεραιότητές τους.

Ως Φορέας Δημοσίου Συμφέ-
ροντος το Δίκτυο επιχειρεί επίσης
να διευρύνει τον Δημόσιο χώρο σε
όλους τους ΟΤΑ μέλη του με συγ-
κεκριμένες προτάσεις δημιουρ-
γίας νέων τοπικών θεσμών ώστε
να υποδεχθούν τις νέες εξειδικευ-
μένες υπηρεσίες Πρόληψης και
Προαγωγής Υγείας για Όλους που
πρέπει να παρέχει στους δημότες
του ο σύγχρονος Δήμος. Τα Κέν-
τρα Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ-Υγεί-
ας) είναι ένας εμβληματικός τέτοι-
ος νέος θεσμός. Οι Συμβουλευτι-
κοί Σταθμοί για τη δημιουργία κοι-
νοτήτων φιλικών προς την Άνοια,
είναι ένας άλλος. Η Διατομεακή
Συντονιστική Επιτροπή του Δήμου
για τη προώθηση της μετατροπής
του σε Υγιή Πόλη, είναι μια τρίτη
επίσης, κομβικής σημασίας, πρό-
ταση που συστήνεται και από τον
Π.Ο.Υ.

Ισχύει πάντοτε ότι ένας Φορέας
συμπεριφέρεται όπως ένας Άν-
θρωπος. Γεννιέται και πεθαίνει
όπως αυτός. Έχει δημιουργικότη-
τα,  έχει  μνήμη, κρίση, παίρνει
πρωτοβουλίες, κάνει δράσεις και
μαθαίνει από αυτές. Ένας Ιδιωτι-
κός Φορέας Δημοσίου Συμφέρον-
τος είναι κάτι περισσότερο. Ένας
ιδιαίτερος Άνθρωπος, αφιερωμέ-
νος στο Δημόσιο Συμφέρον. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος

Γενικός Διευθυντής
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Αγίας  Παρασκευής Πίσπα Γεωργία

Αγίων Αναργύρων-Καματερό Νικόλαος Παντελιάς

Αγράφων Πατούλης Γεώργιος

Αγρινίου Πατούλης Γεώργιος

Αιγάλεω Βασιλειάδης Στυλιανός

Αλεξάνδρειας Τιτόπουλος Ηρακλής

Αλεξανδρούπολης Ζητάκης Παναγιώτης

Αλίμου Πατούλης Γεώργιος

Αμαρουσίου Πατούλης Γεώργιος
Αρταίων Πατούλης Γεώργιος

Ασπροπύργου Πατούλης Γεώργιος

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Καραγιάν Νανά

Βόλβης Τιτόπουλος Ηρακλής

Βόλου Πατούλης Γεώργιος

Γαλατσίου Σπηλιοπούλου Κωνσταντίνα

Δέλτα Τιτόπουλος Ηρακλής
Διδυμοτείχου Πατούλης Γεώργιος
Ελευσίνας Κοκκώνη  Μαρίνα

Ηρακλείου Αττικής Καραμπέτσου Μαρία

Ηρωική πόλη Νάουσας Τιτόπουλος Ηρακλής

Θηβαίων Παπασπυρόπουλος Σωτήρης

Καλαμαριάς Τιτόπουλος Ηρακλής

Καλλιθέας Παπασπυρόπουλος Σωτήριος

Κάσου Παμπαφίκος Γεώργιος

Καστοριάς Τιτόπουλος Ηρακλής

Κατερίνης Παπασπυρόπουλος Σωτήριος

Κηφισιάς Αντωνιάδης Παναγιώτης

Κοζάνης Σιδηράς Αναστάσιος

Κόνιτσας Πατούλης Γεώργιος

Κορινθίων Παπασπυρόπουλος Σωτήριος

Κορυδαλλού Μακρυνός Γεώργιος

Λυκόβρυσης-Πεύκης Γκαραβέλλας Νικόλαος

Μεταμόρφωσης Μιλτιάδης Καρπέτας

Μονεμβασιάς Νεραντζουλάκη - Ρεπαπίνου Ζωή

Νέα Προποντίδα Τιτόπουλος Ηρακλής

Ν.Φιλαδέλφειας - Ν.Χαλκηδόνας Τσαπατσάρη Ευαγγελία

Νεάπολης-Συκεών Βουλγαρίδης Μιχάλης

Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Ορεστιάδας Μαυρίδης Βασίλειος

Π. Φαλήρου Παπασπυρόπουλο Σωτήριος

Παιανίας Τιτόπουλος Ηρακλής

Παπάγου-Χολαργού Σουρανή Αγλαΐα

Παύλου Μελά Πατούλης Γεώργιος

Πέλλας Ηρακλής Τιτόπουλος

Περιστερίου Πατούλης Γεώργιος

Πρεσπών Παπασπυρόπουλος Σωτήριος
Πύδνας-Κολινδρού Τιτόπουλος Ηρακλής

Πυλαίας-Χορτιάτη Τιτόπουλος Ηρακλής

Πύλης Πατούλης Γεώργιος

Σερίφου Γκιολές Δημήτριος

Σερρών Παπασπυρόπουλος  Σωτήριος

Σιθωνίας Τιτόπουλος Ηρακλής

Σύρου-Ερμούπολης Παπασπυρόπουλος Σωτήριος

Φαρσάλων Πατούλης Γεώργιος

Φιλοθέης Ψυχικού Λάβδα Νέλλη

Φλώρινας Παπασπυρόπουλος Σωτήριος

Χαλανδρίου Λαδόπουλος Ιωάννης

Ψαρών Πατούλης Γεώργιος

Έκτακτη Γενική Συνέλευση
29.03.2019
Τόπος : Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Αμαρουσίου. 
Διεύθυνση : Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 9, 15124 Μαρούσι Αττικής.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης στις 15:20 παρόντες ήταν οι παρακάτω δήμοι – μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΙ – ΜΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΙ – ΜΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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Aπόντες ήταν οι παρακάτω δήμοι-μέλη :

Αβδήρων, Αγαθονησίου, ΑγίαςΒαρβάρας, ΑγίουΔημητρίου,
ΑγίουΝικολάου,  Αγκιστρίου, Αθήνας, Αίγινας, Αλιάρτου-Θεσπι-
έων, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αμφίκλειας-Ελάτειας,  Ανδραβί-
δας-Κυλλήνης,  Άνδρου,  Αργιθέας,  Άργους-Μυκηνών,
Αριστοτέλη,  Αρριανών, Αχαρνών, Βέλου-Βόχα, Βέροιας,
Βιανού, Βριλησσίων,  Βύρωνος,  Γαύδος,  Γλυφάδας,  Γόρτυνας,
Γορτυνίας,  Γρεβενών,  Δάφνης-Υμηττού,  Δελφών,  Δεσκάτης,
Διονύσου,  Διρφυών-Μεσσαπιών,  Δστόμου-Αράχωβας-Αντικύ-
ρων, Δοξάτου, Δράμας, ΔυτικήςΑχαΐας, ΔυτικήςΜάνης, Δώρι-
δος, Έδεσσας,  Ελασσόνας, Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Εορδαίας, Ερέτριας, Ερμιονίδας, Ερυμάνθου, Ευρώτα,  Ζακύν-
θου,  Ζωγράφου,  Ηγουμενίτσας, Ήλιδας,  Ηλιούπολης,  Θάσου,
Θερμαϊκού, Θέρμης, Ιασμού Ροδόπης, ΙεράςΠόλης Μεσολογ-
γίου, Ιεράπετρας, Ίλιον. Ιωαννιτών, Καβάλας, Καισαριανής, Καλα-
βρύτων, Καρπάθου, Καρπενησίου, Καρύστου, Κάτω
Νευροκοπίου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κερκυραίων, Κε-
φαλλονιάς, Κιλελέρ, Κιμώλου, Κορδελιού- Ευόσμου, Κρωπίας,
Κυθήρων, Κύμης-Αλιβερίου, Κω, Λαγκαδά,  Λήμνου,  Λοκρών,

Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, Μακρακώμης,  Μάνδρας-
Ειδυλλίας, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, Μαρκοπούλου
Μεσογαίας,  Μεγαλόπολης,  Μεγαρέων, Μεγίστης (Καστελ-
λόριζο), Μεσσήνης, Μετεώρων, Μήλου, Μοσχάτου-Ταύρου,
Μυκόνου, Μώλου-Αγ.Κωνσταντίνου, Ν.Ιωνίας, ΝάξουκαιΜι-
κρώνΚυκλάδων, Ναυπλιέων, ΝέαΣμύρνης,  ΝέαςΖίχνης, Νε-
μέας, Νέστου, ΝότιαςΚυνουρίας, ΝοτίουΠηλίου, Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης, Οινουσσών,  Οιχαλίας,  Οροπεδιού Λασιθίου,  Παγ-
γαίου,  Παλαμά,  Παλλήνης,  Παξών,  Παρανεστίου,  Πάργας,
Πάρου,  Πάτμου,  Πατρέων,  Πειραιά,  Περάματος,  Πηνειού,
Πόρου, Πρέβεζας,  Πυλαίας-Χορτιάτη,  Πύλου-Νέστορος,  Πω-
γωνίου, Ραφήνας-Πικερμίου, ΡήγαΦεραίου, Ρόδου, Σαλαμί-
νας, Σάμου, Σαρωνικού,  Σερβιών-Βελβεντού, Σητείας,
Σικυωνιών,  Σίφνου, Σκιάθου, Σκύδρας, Σουφλίου, Σοφάδων,
Σπάρτης, Σπάτων-Αρτέμιδος, Τεμπών, Τήλου, Τήνου, Τρικκαίων,
Τρίπολης, Τριφυλίας, Τυρνάβου, Ύδρας, Φαρκαδόνας, Φολεγάν-
δρου, Φούρνων-Κορσεών, Φυλής, Χαϊδαρίου, Χαλκιδέων,
Χερσονήσου, Χίου, Ωραιοκάστρου, Ωρωπού.
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Κατόπιν τίθεται το θέμα της εκλογής Προέδρου και Γραμματέα

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Τιτόπουλο Ηρακλή,  ως γραμματέα αυτής την κα.
Λάβδα Νέλλη και ως μέλος για την ομαλή διεξαγωγή και το συντονισμό της συνεδρίασης τον κ. Παπασπυρόπουλο
Σωτήριο. Παρούσα ήταν στη συνεδρίαση η δικηγόρος Αθηνών Χρυσάνθη Αϊδίνη του Νικολάου χωρίς δικαίωμα
ψήφου.

Ημερήσια Διάταξη

Έγκριση  εισόδου νέων Δήμων Μελών-Διαγραφή Δήμων Μελών
Τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του καταστατικού της  εταιρίας:

n Του άρθρου 4 περί του σκοπού της εταιρίας
n Του άρθρου 5 περί των μέσων επιδίωξης του σκοπού της εταιρίας.
n Του άρθρου 6 περί των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μελών της εταιρίας.
n Του άρθρου 7 περί της ιδιότητας των μελών της εταιρίας.
n Του άρθρου 9 περί των οργάνων της διοίκησης της εταιρίας.
n Του άρθρου 10 περί της γενικής συνέλευσης της εταιρίας.
n Του άρθρου 11 περί διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της εταιρίας.
n Του άρθρου 12 περί του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.
n Του άρθρου 13 περί του αντικειμένου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.
n Του άρθρου 19 περί του γενικού διευθυντή της εταιρίας.
n Του άρθρου 20 περί του συντονιστή,  επιστημονικού συμβουλίου και συνεργαζόμενων φορέων.
n Καθώς και την τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση όλων των θεμάτων και επιπλέον,  τα μέλη της Γενικής Συ-
νέλευσης αποφάσισαν ομόφωνα όπως τροποποιηθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις που λήφθηκαν και κωδικοποιηθεί
το νέο καταστατικό της εταιρίας,  υπογραφεί νόμιμα και όπως εξουσιοδοτηθεί η δικηγόρος Αθηνών Χρυσάνθη Αϊδίνη
του Νικολάου να καταχωρήσει αυτό στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος περί ώρα 18.40 ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε τη λύση της συ-
νεδρίασης και το παρόν πρακτικό υπεγράφη από τα συμμετέχοντα σε αυτή μέλη.

Δείτε αναλυτικά το πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου εδώ:
http://www.eddyppy.gr/sites/default/files/praktika-ds/praktika_gs_03.2019-teliko.pdf
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ΔΗΜΟΙ - ΜΕΛΗ

Στις 15 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 14.30 στο Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών, επί της οδού
Σωρανού Εφεσίου αρ. 4, στην Αθή-
να έλαβε χώρα  η υπ΄αριθμόν 15η
Τακτική Γενική Συνέλευση  των
ΟΤΑ – μελών, της αστικής μη κερ-

δοσκοπικής εταιρείας με την επω-
νυμία «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγεί-
ας».

Ο Διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Πα-
πασπυρόπουλος Σωτήριος καλω-
σόρισε όλους τους παρόντες εκ-

προσώπους των ΟΤΑ-μελών του
ΕΔΔΥΠΠΥ και πρότεινε την εκλογή
προσωρινού προεδρείου της γενι-
κής συνέλευσης. Κατόπιν φανερής
ψηφοφορίας εξελέγη ως Πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Παπα-
σπυρόπουλος Σωτήριος και Γραμ-
ματέας η κα. Μυγδάκη Αθανασία.

Τακτική Γενική Συνέλευση

Στην συνεδρίαση της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευση παραβρέθηκαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΤΑ – ΜΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΤΑ – ΜΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Περιφέρεια Αττικής Πατούλης Γεώργιος

Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό Τρίγκα Νίκη

Αγία Βαρβάρα Ξανθόπουλος Παναγιώτης

Άγιος Δημήτριος Μπαντούνας Παναγιώτης

Άγιος Νικόλαος Χαριτάκης Θωμάς,

Αγία Παρασκευή Αργυρός Ιωάννης,

Αθηναίων Καλαμπόκας Μανόλης

Αιγάλεω Μάνδρος Ηλίας

Αίγινα Σπηλιοπούλου Κων/να

Αλεξάνδρεια Γκυρίνης Παναγιώτης

Αλεξανδρούπολη Βαλκάνης Χρήστος

Άλιμος Μελισσαράτου Λουκία

Αμαρουσίου Τσιπουράκης Στέφανος

Αμπελόκηποι-Μενεμένης Ρεστέμης Ευστάθιος

Ανατολικής Σάμου Στάντζος Γεώργιος

Αρταίων Λιόντος Νικόλαος

Ασπρόπυργος Ρεστέμης Ευστάθιος

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη Δρίζη Ειρήνη

Βέροια Ρίζος Κων/νος

Βόλος Αναγνώστου Παρασκευή

Γαλατσίου Σπηλιοπούλου Κων/να

Γορτυνίας Κούλης Ευστάθιος

Γρεβενών Κατσάλης Αλέξανδρος

Δάφνης-Υμηττός Ανδριώτου Μαρία

Διδυμοτείχου Πατσουρίδης Παρασκευάς

Διονύσου Καρυστινός Νικόλαος

Δράμας Παναγιωτίδης Αλέξανδρος

Έδεσσας Λαμπρόπουλος Κων/νος

Ελευσίνας Κουρούνης Γεώργιος

Ελληνικό-Αργυρούπολη Μηνόπουλος Κων/νος

Ερέτρια Τσούμαρης Δημήτριος

Ζωγράφου Μπότου Αναστασία

Ηγουμενίτσας Λώλος Ιωάννης

Ηλιούπολης Πούλος Ιωάννης

Ηρακλείου Μπάμπαλος Νικόλαος

Θερμαϊκού Τροκάνας Παναγιώτης

Θηβαίων Καμούτσης Αναστάσιος

Ιερά Πόλη Μεσολογγίου Λύρος Κων/νος

Ίλιον Βασιλόπουλος Δημήτριος

Ιωαννίνων Πάνου Δημήτριος

Καλλιθέας Κάρναβος Δημήτριος

Καμένων Βούρλων Παταργιάς Κων/νος

Καρπενησίου Σβερώνης Ιωάννης

Καρύστου Βερούχη Μαρία-Λεμονιά

Κατερίνης Ρεστέμης Ευστάθιος

Κάτω Νευροκοπίου Ρεστέμης Ευστάθιος

Κηφισιάς Κάραλη Κατερίνα 

Κιμώλου Βεντούρης Κων/νος

Κορίνθου Παπαδημητρίου Σωτήρης

Κορυδαλλού Ρεστέμης Ευστάθιος
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Κυθήρων Κάρναβος Δημήτριος

Λοκρών Σιούλα Τριανταφυλλιά

Λυκόβρυσης-Πεύκης Ασπραδάκη Άννα

Μαρκόπουλου Μεσογαίας Κολιαβασίλης Δημήτριος

Μεγαρέων Γιαννάκου-Πάσχου Άννα

Μεταμόρφωσης Λουσίδης Παναγιώτης

Μήλου Μικέλης Εμμανουήλ

Μονεμβασιάς Μαυρομιχάλης Κων/νος

Μοσχάτου-Ταύρου Λουκάκη Ντένια

Νάξου και μικρών Κυκλάδων Μαργαρίτη Κατερίνα

Νέας Ιωνίας Βλασσάς Παναγιώτης

Νέας Σμύρνης Γιατζίδης Παναγιώτης

Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας Τσαπατσάρη Ευαγγελία

Νεάπολης- Συκεών Συμεών Δανιηλίδης

Νέστου Ρεστέμης Ευστάθιος

Ξάνθης Παπαδόπουλος Βασίλειος

Ορεστιάδας Μαυρίδης Βασίλειος

Παγγαίου Ρεστέμης Ευστάθιος

Παλαιού Φαλήρου Φωστηρόπουλος Ιωάννης

Παλλήνης Ζούτσος Αθανάσιος

Παπάγου-Χολαργός Οικονόμου Δημήτριος

Παρανεστίου Ρεστέμης Ευστάθιος

Πάρου Γιαννάκου-Πάσχου Άννα

Πυλαίας-Χορτιάτη Τιτόπουλος Ηρακλής

Ραφήνας-Πικερμίου Βουδούρης Γεράσιμος

Σαλαμίνας Κοντούλη Χαρούλα

Σαρωνικού Γκίνη Μαρία

Τήλου Γιαννάκου-Πάσχου Άννα

Φιλοθέης-Ψυχικού Λάβδα Νέλλη

Χαλανδρίου Λαδόπουλος Ιωάννης

Χαλκιδαίων Μεγάλου Κατερίνα

Χερσονήσου Σέγκος Ιωάννης

Χίου Πατεριμός Γεώργιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΤΑ – ΜΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΤΑ – ΜΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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Τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης
ήταν τα εξής : 
Θέμα 1ο: Απολογισμός 2018 και Προγραμματισμός Δρά-
σης 2019, Ψηφοφορίες
Θέμα 2ο: Οικονομικός Απολογισμός 2018 και Προϋπολο-
γισμός 2019, Ψηφοφορίες
Θέμα 3ο: Έγκριση Νέων Μελών και Διαγραφή Μελών
σύμφωνα με το Καταστατικό μετά την Τροποποίησή του
τον 3/2019
Θέμα 4ο: Εκλογές για το νέο ΔΣ/ ΕΕ (παρουσίαση των

υποψηφίων για ΔΣ και ΕΕ, εκλογή 3μελούς
Εφορευτικής Επιτροπής, έναρξη Ψηφοφορίας-
λήξη Ψηφοφορίας, Καταμέτρηση ψήφων και
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την Εφορευ-
τική Επιτροπή -Λήξη Γενικής Συνέλευσης.

Επί του πρώτου θέματος περί τον  Απολογι-
σμό 2018 και Προγραμματισμό Δράσης
2019, Ψηφοφορίες ειπώθηκαν τα παρα-
κάτω : 
O Γενικός Δ/ντής, κος Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, πα-
ρουσίασε στα μέλη του ΓΣ τον Απολογισμό Δράσης του Δι-
κτύου κατά το έτος 2018, κάνοντας μία σύντομη παρου-
σίαση στα προγράμματα πρόληψης που έχουν υλοποιηθεί
στους Δήμους μέλη και τις Εκστρατείες ενημέρωσης.
Τους ενημέρωσε ότι μπορούν να παραλάβουν το CD του
απολογισμού στο οποίο αναγράφονται όλες οι δράσεις-
εκστρατείες που έχουν γίνει. Ο Απολογισμός έχει αναρτη-
θεί, όπως κάθε χρόνο, μαζί με τον Ισολογισμό και την Έκ-
θεση της Ελεγκτικής Επιτροπής στην ιστοσελίδα του Δι-
κτύου. Ο Γενικός Διευθυντής κ. Παπασπυρόπουλος πα-
ρουσίασε τον Προγραμματισμό Δράσης 2019

Όλα τα μέλη του ΓΣ ενέκριναν ομόφωνα τον Απολογισμό
Δράσης 2018 καθώς και τον Προγραμματισμό Δράσης
2019.

Eπί του δεύτερου θέματος περί τον Οικο-
νομικό Απολογισμό του έτους 2018 και
τον Προϋπολογισμό του έτους 2019, Ψη-
φοφορίες, καταγράφηκαν τα παρακάτω:
Ο Γενικός Δ/ντής, κος Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, πα-
ρουσίασε στα μέλη του ΓΣ τον Οικονομικό Απολογισμό για
το έτος 2018, ο οποίος έχει ήδη ελεγχθεί από το λογιστή-
ριο και εγκριθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως προ-
κύπτει και από την Έκθεση που έχουν παραδώσει (βλ. Πα-

ράρτημα 1). Ακόμη, ανέγνωσε την Έκθεση της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής την οποία υπέβαλλαν τα μέλη της για την
διαχειριστική χρήση από 1-1-2018 μέχρι 31-12-2018,
ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησαν στο βιβλίο πρα-
κτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο λογιστικά - οικο-
νομικά βιβλία και στα δικαιολογητικά των δαπανών( βλ.
Παράρτημα 2). Επίσης, Ο Γενικός Διευθυντής κ. Παπα-
σπυρόπουλος παρουσίασε προϋπολογισμό για το έτος
2018 (βλ. Παράρτημα 3). Όλα τα μέλη του ΓΣ ενέκριναν
ομόφωνα τον Ισολογισμό, την Έκθεση Εξελεγκτικής Επι-
τροπής 2018 καθώς και τον Προϋπολογισμό 2019. 

Eπί του τρίτου θέματος περί της Έγκρισης
Νέων Μελών και Διαγραφή Μελών σύμ-
φωνα με το Καταστατικό μετά την Τροπο-
ποίησή του τον Μάρτιο του 2019, σημει-
ώθηκαν τα παρακάτω:

Ο κ. Γ. Πατούλης παρουσίασε στα μέλη του ΓΣ, μία (1)
Περιφέρεια και δύο (2) νέους Δήμους που έστειλαν από-
φαση Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου αντί-
στοιχα προκειμένου να ενταχθεί στο Ελληνικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. Πρόκειται για την Περιφέ-
ρεια Αττικής, τον Δήμο Σπετσών και τον Δήμο Χαϊδαρί-
ου, οι οποίοι έγιναν ομόφωνα αποδεκτοί ως νέα Μέλη
του Δικτύου. 

Επιπρόσθετα ο κ. Γ. Πατούλης ανέφερε πως βάσει του
νόμου 4600/2019 έγινε διάσπαση ορισμένων Δήμων-
μελών:

Ο Δήμος Σάμου  διασπάστηκε σε Δήμο Ανατολικής Σά-
μου και Δήμος Δυτικής Σάμου.

Ο Δήμος Κέρκυρας διασπάστηκε σε Δήμο Κεντρικής
Κέρκυρας & Διαπόντιων Νήσων, Δήμος Βόρειας Κέρκυ-
ρας και Δήμος Νότιας Κέρκυρας.

Ο Δήμος Σερβιών -Βελβεντού διασπάστηκε σε Δήμο
Σερβιών και Δήμο Βελβεντού.

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς διασπάστηκε σε Δήμο Αργοστο-
λίου, Δήμο Ληξουρίου και Δήμο Σάμης.

Έτσι το σύνολο των ΟΤΑ μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ διαμορ-
φώνεται σε 229 Δήμους.

Επί του τέταρτου θέματος περί της διενέργειας Αρχαιρεσιών
για το νέο ΔΣ/ ΕΕ συνετάχθη αναλυτικό πρακτικό από την συ-
σταθείσα εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από την
Ευαγγελία Τσαπατσάρη Πρόεδρο, την Αγγελική Οικονόμου
γραμματέα και την Ελένη Λάβδα μέλος, οι οποίες ορίστηκαν
ομόφωνα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.  
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Στην αρχή της εκλογικής διαδικασίας έγινε η παρουσίαση των εξής υποψηφίων μελών για Δ.Σ./ΕΕ.:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αντιδήμαρχος-Δήμος Αγίας Παρασκευής

ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δημ. Σύμβουλος-Δήμος Αλεξανδρούπολης

ΒΕΡΟΥΧΗ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ, Δημ. Σύμβουλος-Δήμος Καρύστου

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, Αντιδήμαρχος-Δήμος Καλλιθέας

ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιδήμαρχος-Δήμος Νέας Σμύρνης

ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, Δημ. Σύμβουλος- Δήμος Αθηναίων

ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Δήμαρχος-Δήμος Γορτυνίας

ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δήμαρχος-Δήμος Ηγουμενίτσας

ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δήμαρχος-Δήμος Ηρακλείου Αττικής

ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  Αντιδήμαρχος- Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δημ. Σύμβουλος -Δήμος Αγίας Βαρβάρας

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντιδήμαρχος-Δήμος Παπάγου-Χολαργού

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Περιφερειάρχης-Περιφέρεια Αττικής

ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, Δημ. Σύμβουλος-Δήμος Διδυμοτείχου

ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Γενικός Γραμματέας-Δήμος Ασπροπύργου

ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, Δημ. Σύμβουλος -Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιδήμαρχος-Δήμος Θερμαϊκού

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δήμαρχος-Δήμος Παλαιού Φαλήρου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αντιδήμαρχος-Δήμος Θηβαίων

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δημ. Σύμβουλος-Δήμος Χαλανδρίου

ΜΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, Αντιδήμαρχος-Δήμος Αιγάλεω

Στη συνέχεια και περί ώρα 15:00 ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής  κήρυξε την έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας
για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αφού ψήφισαν 79 Μέλη εκ των εγγεγραμμένων με-
λών, εκ των οποίων τα 79 μέλη έχουν το δικαίωμα του ψηφίζειν ως ταμειακώς εντάξει, και περί ώρα 17:00 ο Προέδρος της
Εφορευτικής κήρυξε τη λήξη της ψηφοφορίας. Ακολούθησε τυχαία εξαγωγή των φακέλων από την κάλπη, άνοιγμα και
καταμέτρηση των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εκλογών του νέ-
ου ΔΣ και της νέας ΕΕ, τα οποία είναι τα παρακάτω, σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής, το
οποίο προσαρτάται στο παρόν :
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Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής Ψήφοι 57

Ιωάννης  Φωστηρόπουλος, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ψήφοι 51

Ευστάθιος  Ρεστέμης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Ασπροπύργου Ψήφοι 44

Ιωάννης  Λώλος, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ψήφοι 36

Άννα Γιαννακού-Πάσχου, Αντιδήμαρχος Καλλιθέας Ψήφοι 34

Ευστάθιος Κούλης, Δήμαρχος   Γορτυνίας Ψήφοι 24

Μαρία Βερούχη Λεμονιά, Δημοτική Σύμβουλος  Καρύστου Ψήφοι 24

Νικόλαος  Μπάμπαλoς, Δήμαρχος  Ηρακλείου Αττικής Ψήφοι 20

Παναγιώτης  Γιατζίδης, Αντιδήμαρχος   Νέας Σμύρνης Ψήφοι 20

Δημήτριος Οικονόμου, Αντιδήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ψήφοι 13

Ηρακλής Τιτόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Πυλαίας-Χορτιάτη Ψήφοι 13

Παρασκευάς Πατσουρίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Διδυμοτείχου Ψήφοι 13

Χρήστος Βαλκάνης, Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης Ψήφοι 13

Αναπληρωματικό Μέλος: Παναγιώτης Τροκάνας, Αντιδήμαρχος Δήμου Θερμαϊκού Ψήφοι 10

Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Αργυρός, Αντιδήμαρχος Δήμου Αγίας Παρασκευής Ψήφοι 8

Αναπληρωματικό Μέλος: Μανόλης Καλαμπόκας, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων Ψήφοι 8

Αναπληρωματικό Μέλος: Παναγιώτης Ξανθόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας Ψήφοι 7

Αναπληρωματικό Μέλος: Κωνσταντίνος Μηνόπουλος, Αντιδήμαρχος Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης Ψήφοι 4

B) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Ιωάννης Λαδόπουλος ,Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Ψήφοι 38

Ηλίας Μάνδρος, Αντιδήμαρχος Αιγάλεω Ψήφοι 30

Αναστάσιος Καμούτσης, Αντιδήμαρχος Θηβαίων Ψήφοι 29

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος περί ώρα 17:30 ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Παπασπυρόπουλος Σωτήριος, κήρυξε τη λήξη
της Γενικής Συνέλευσης.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

* Εξωτερικοί Συνεργάτες Μη μισθοδοτούμενοι  από το ΕΔΔΥΠΠΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ      
(εως 31/12/2019)      

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ     
(από 1/1/2020)
ΜΑΡΙΑ ΑΪΔΙΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΕΛΙΖΑ ΦΟΙΝΙΤΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: 
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΟΥΛΗ-

ΣΤΑΥΡΑΚΗ *

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: 
ΝΤΑΙΖΗ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ
ΕΛΙΖΑ ΦΟΙΝΙΤΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

ΣΟΦΙΑ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΚΗΣ
ΕΛΙΖΑ ΦΟΙΝΙΤΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
& ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

& ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΙΖΑ ΦΟΙΝΙΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ*

ΚΕΠ Υγείας
Κεντρική Δομή
Μαρία Αραμπατζή

Μαριάνθη 
Χατζηκωνσταντίνου

Επιστημονικός 
Υπεύθυνος 

Γιώργος Κορμάς*
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1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3 ΑΒΔΗΡΩΝ
4 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
5 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
6 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -ΚΑΜΑΤΕΡΟ
8 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
11 ΑΓΡΑΦΩΝ
12 ΑΓΡΙΝΙΟ
13 ΑΘΗΝΑ
14 ΑΙΓΑΛΕΩ
15 ΑΙΓΙΝΑ
16 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
18 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΩΝ
19 ΑΛΙΜΟΣ
20 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
22 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ
23 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΣ
24 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ-ΚΥΛΛΗΝΗ
25 ΑΝΔΡΟΣ
26 ΑΡΓΙΘΕΑΣ
27 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
28 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
29 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
30 ΑΡΡΙΑΝΩΝ
31 ΑΡΤΑΙΩΝ
32 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
33 ΑΧΑΡΝΩΝ
34 ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
35 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
36 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑ
37 ΒΕΡΟΙΑΣ
38 ΒΙΑΝΝΟΥ
39 ΒΟΛΒΗΣ
40 ΒΟΛΟΥ
41 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
42 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
43 ΒΥΡΩΝΑ
44 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
45 ΓΑΥΔΟΣ
46 ΓΛΥΦΑΔΑ
47 ΓΟΡΤΥΝΑΣ
48 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
49 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ
51 ΔΕΛΤΑ
52 ΔΕΛΦΩΝ
53 ΔΕΣΚΑΤΗ
54 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
55 ΔΙΟΝΥΣΟΥ
56 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
57 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
58 ΔΟΞΑΤΟΥ
59 ΔΡΑΜΑ
60 ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΣ
61 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
62 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗ
63 ΔΩΡΙΔΟΣ
64 ΕΔΕΣΣΑΣ
65 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
66 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
67 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
68 ΕΟΡΔΑΙΑ
69 ΕΡΕΤΡΙΑΣ
70 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
71 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
72 ΕΥΡΩΤΑ
73 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
74 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
75 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
76 ΗΛΙΔΑΣ
77 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
78 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

79 ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΥ
80 ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟΣ ΨΑΡΩΝ
81 ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΥΣΑΣ
82 ΘΑΣΟΣ
83 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
84 ΘΕΡΜΗ 
85 ΘΗΒΑΣ
86 ΙΑΣΜΟΥ 
87 ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
88 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
89 ΙΛΙΟΝ
90 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
91 ΚΑΒΑΛΑΣ
92 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
93 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
94 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
95 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
96 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
97 ΚΑΡΠΑΘΟΥ
98 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
99 ΚΑΡΥΣΤΟΥ
100 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
101 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
102 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
103 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗ-
ΣΩΝ
104 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
105 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
106 ΚΙΛΕΛΕΡ
107 ΚΙΜΩΛΟΣ
108 ΚΟΖΑΝΗ
109 ΚΟΝΙΤΣΑΣ
110 ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ
111 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
112 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
113 ΚΡΩΠΙΑΣ
114 ΚΥΘΗΡΩΝ
115 ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
116 ΚΩΣ
117 ΛΑΓΚΑΔΑ
118 ΛΑΜΙΑ
119 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
120 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
121 ΛΕΙΨΟΙ
122 ΛΕΡΟΥ
123 ΛΕΥΚΑΔΑ
124 ΛΗΜΝΟΣ
125 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
126 ΛΟΚΡΩΝ
127 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
128 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΠΕΥΚΗ
129 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
130 ΜΑΝΔΡΑ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
131 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
132 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
133 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
134 ΜΕΓΑΡΕΩΝ
135 ΜΕΓΙΣΤΗΣ(ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)
136 ΜΕΣΣΗΝΗΣ
137 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
138 ΜΕΤΕΩΡΩΝ
139 ΜΗΛΟΣ
140 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
141 ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ
142 ΜΥΚΟΝΟΥ
143 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
144 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
145 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
146 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
147 ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
148 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
149 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
150 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΣΥΚΕΩΝ
151 ΝΕΜΕΑ
152 ΝΕΣΤΟΥ
153 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
154 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
155 ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ

156 ΞΑΝΘΗΣ
157 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
158 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
159 ΟΙΧΑΛΙΑΣ
160 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
161 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
162 ΠΑΓΓΑΙΟΥ
163 ΠΑΙΟΝΙΑΣ
164 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
165 ΠΑΛΑΜΑ
166 ΠΑΛΛΗΝΗ
167 ΠΑΞΩΝ
168 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
169 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
170 ΠΑΡΓΑΣ
171 ΠΑΡΟΥ
172 ΠΑΤΜΟΣ
173 ΠΑΤΡΕΩΝ
174 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
175 ΠΕΙΡΑΙΑ
176 ΠΕΛΛΑ
177 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
178 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
179 ΠΗΝΕΙΟΥ
180 ΠΟΡΟΣ 
181 ΠΡΕΒΕΖΑ
182 ΠΡΕΣΠΕΣ
183 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
184 ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
185 ΠΥΛΗΣ
186 ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
187 ΠΥΡΓΟΣ
188 ΠΩΓΩΝΙΟΥ
189 ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
190 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
191 ΡΟΔΟΥ
192 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
193 ΣΑΜΗΣ
194 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
195 ΣΕΡBΙΩΝ
196 ΣΕΡΙΦΟΣ
197 ΣΕΡΡΕΣ
198 ΣΗΤΕΙΑΣ
199 ΣΙΘΩΝΙΑΣ
200 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
201 ΣΙΦΝΟΣ
202 ΣΚΙΑΘΟΣ
203 ΣΚΥΔΡΑΣ
204 ΣΟΥΦΛΙΟΥ
205 ΣΟΦΑΔΩΝ
206 ΣΠΑΡΤΗΣ
207 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
208 ΣΠΕΤΣΕΣ
209 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
210 ΤΕΜΠΩΝ
211 ΤΗΛΟΥ
212 ΤΗΝΟΣ
213 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
214 ΤΡΙΠΟΛΗ
215 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
216 ΤΥΡΝΑΒΟΣ
217 ΥΔΡΑΣ
218 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
219 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
220 ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
221 ΦΛΩΡΙΝΑ
222 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
223 ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΟΡΣΕΩΝ
224 ΦΥΛΗΣ
225 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
226 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
227 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
228 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
229 ΧΙΟΣ
230 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
231 ΩΡΩΠΟΣ

ΟΤΑ -ΜΕΛΗ
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ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Γιώργος Πατούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. 

Περιφερειάρχης Αττικής

Ιωάννης 
Φωστηρόπουλος 

Αντιπρόεδρος Α’, 
Δήμαρχος Π. Φαλήρου 

Ευστάθιος Κούλης 
Ειδικός Γραμματέας, 
Δήμαρχος Γορτυνίας

Άννα Γιαννακού-
Πάσχου

Ταμίας,
Αντιδήμαρχος 

Καλλιθέας

Παναγιώτης 
Γιατζίδης

Αναπλ. Ταμίας, 
Αντιδήμαρχος 

Ν. Σμύρνης

Ευστάθιος 
Ρεστέμης 

Μέλος,
Γενικός Γραμματέας

Ασπροπύργου

Ιωάννης Λώλος
Αντιπρόεδρος Β’,

Δήμαρχος Ηγουμενί-
τσας

Νικόλαος 
Μπάμπαλος

Γενικός Γραμματέας,
Δήμαρχος Ηρακλείου

Αττικής

Ηρακλής 
Τιτόπουλος 

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας,
Δημ. Σύμβουλος 

Πυλαίας – Χορτιάτη
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ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μαρία Βερούχη-
Λεμονιά

Μέλος, 
Δημ. Σύμβουλος 

Καρύστου

Γιώργος 
Οικονόμου 

Μέλος,
Αντιδήμαρχος Παπάγου-

Χολαργού

Παρασκευάς 
Πατσουρίδης 

Μέλος,
Δημ. Σύμβουλος 

Διδυμοτείχου

Χρήστος 
Βαλκάνης

Μέλος,
Κοινοτικός Σύμβουλος
Δημοτικής Κοινότητας

Φερών

Ηλίας Μάνδρος
Μέλος Εξελεγκτικής

Επιτροπής  
Αντιδήμαρχος Αιγάλεω

Αναστάσιος 
Καμούτσης 

Μέλος Εξελεγκτικής
Επιτροπής, 

Αντιδήμαρχος Θηβαίων

Ιωάννης 
Λαδόπουλος 

Πρόεδρος Εξελεγκτικής
Επιτροπής

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

Παπασπυρόπουλος Σωτήριος
Ιατρός Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος
Γενικός Διευθυντής ΕΔΔΥΠΠΥ

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

Ασίκης Κωνσταντίνος 
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Χωροταξίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Φαρκαδόνας.

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.
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Ιατράκη Ελίζα 
Ψυχολόγος και Κοινωνική Λειτουργός, 
Συντονίστρια Δήμου Χερσονήσου

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

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
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ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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.

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 Άννα 
Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Λοκρών, 
Κοινωνική Λειτουργός και Π.Ε. Ψυχολόγος
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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

Ρεστέμης Ευστάθιος 
Κοινωνικός Λειτουργός, 
Γενικός Γραμματέας Δήμου Ασπροπύργου

Σαββάκης Ηλίας 
Χημικός Μηχανικός, ΜΒΑ, MSc
Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγίου Δημητρίου

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

Σιδηράς Αναστάσιος 
Ειδικευόμενος Ιατρός Παθολογίας, Εντεταλμένος σύμβουλος 
του Δήμου Κοζάνης για θέματα υγείας

Τζεμπελίκος Δημήτριος 
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας 
& Ανακύκλωσης Δήμου Αιγάλεω
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ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

Το 2019 το Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων του Π.Ο.Υ., συνέχισε
την έντονη δραστηριότητά του
στον χώρο της Προαγωγής
της Υγείας και της  Πρόληψης
στην Χώρα μας, θέτοντας τα
θέματα Δημόσιας Υγείας στο
επίκεντρο της πολιτικής των
Δήμων μελών του.

Σ υνεχίζει και το 2019 να έχει
μια ουσιαστική συμμετοχή
στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών

Δικτύων Υγιών Πόλεων του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.)
και με την όλη δραστηριότητά του
αποτελεί ένα από τα πιο οργανωμέ-
να και αναγνωρίσιμα Δίκτυα στην
Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Π.Ο.Υ.,
μετέχοντας στην διαμόρφωση των
εξελίξεων και της εφαρμογής των
νέων πολιτικών στην 7η Φάση υλο-
ποίησης του προγράμματος που χα-
ράχθηκε και αποφασίσθηκε τα προ-
ηγούμενα χρόνια και ξεκίνησε να
υλοποιείται το 2019.

Το 2019 ήταν μια χρονιά σημαντι-
κών αλλαγών στο Δίκτυο. Με την εί-
σοδο στην 7η Φάση του Προγράμ-
ματος ως μέλος του Π.Ο.Υ., υιοθε-
τούνται ουσιαστικές λειτουργικές
και δομικές αλλαγές στο Καταστατι-
κό του, με σκοπό την ενσωμάτωση,
αφ’ ενός των νέων πολιτικών που

έχουν αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, αφ’ ετέρου την αναγνώρι-
ση και επισημοποίηση θεσμικών
οργάνων όπως  ο Συντονιστής και
το Επιστημονικό Συμβούλιο. Ουσια-
στικά, αλλαγή μεγάλης πολιτικής
σημασίας, είναι η απόφαση να γί-
νονται δεκτές και Περιφέρειες ως
μέλη του Δικτύου, όπως συμβαίνει
και σε ορισμένες άλλες ευρωπαϊ-
κές Χώρες.

Το Πανελλήνιο Συνέδριο στο τέλος
της χρονιάς, έκλεισε την προηγού-
μενη  6η Φάση  απολογιστικά και
έθεσε τις βάσεις για την νέα 7η Φά-
ση που είχε ξεκινήσει.

Η χρονιά αυτή ήταν επίσης χρονιά
Δημοτικών και Περιφερειακών
εκλογών, και ως επακόλουθο ήταν
να αποχαιρετίσουμε ένα ιδιαίτερα
επιτυχημένο Διοικητικό Συμβούλιο
και να εκλέξουμε ένα καινούργιο
που θα οδηγήσει το Δίκτυο μέχρι το
τέλος της 7ης Φάσης.

Εντός Χώρας, το Ελληνικό Δίκτυο
συνεχίζει και αυτήν την χρονιά την
ανοδική του πορεία. Ο αριθμός των
μελών του αυξήθηκε, νέα προ-
γράμματα, συνεργασίες  και συμμα-
χίες πραγματοποιήθηκαν και αυξή-
θηκε περαιτέρω η αναγνωρισιμότη-
τά του εντός της Χώρας.

Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
είναι σήμερα ένα μεγάλο και ισχυρό
Δίκτυο με μέλη 229 Δήμους και 2
Περιφέρειες.

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 Π.Ο.Υ. 

Σε επίπεδο Ευρώπης αυτή ήταν η
πρώτη χρονιά της 7ης Φάσης του
προγράμματος (2019-2023) και τί-
θενται σε εφαρμογή η Συμφωνία
των Δημάρχων της Κοπεγχάγης με
τους 6 Πυλώνες Πολιτικής για τις
Υγιείς Πόλεις, η Ατζέντα 2030 με
τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης, η Διακήρυξη του Μπέλφαστ
για τις Υγιείς Πόλεις και η Διακήρυ-
ξη των Δημάρχων στο Αλμάτι.  Ο
Π.Ο.Υ. Ευρώπης, δίνει ιδιαίτερη έμ-
φαση στο πρόγραμμα και στην πε-
ραιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποί-
ηση του ρόλου των Εθνικών Δι-
κτύων και υπάρχει πλέον ισχυρή
αντιπροσωπεία Δημάρχων και Στε-
λεχών των Υγιών Πόλεων σε όλες
τις Ετήσιες Συνόδους των Υπουρ-
γών Υγείας, Περιβάλλοντος και Με-
ταφορών της Ευρωπαϊκής Έ  νωσης
με προσυνεδρίες και Διακηρύξεις
σχετικά με την άποψη των Τοπικών
Αυτοδιοικήσεων επί συγκεκριμέ-
νων πολιτικών.

Το 2019,  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 Π.Ο.Υ. όπως
είναι η Ομάδα Εργασίας για την
Υγεία και το Περιβάλλον και η
Ομάδα Εργασίας που επεξεργάζε-
ται την Πολιτική για τον Χωρικό
Σχεδιασμό.

Την χρονιά αυτή λαμβάνουν χώρα
τρία σημαντικά Διεθνή γεγονότα
που καταδεικνύουν την διεθνή ανα-
γνωρισιμότητα του Ελληνικού Δι-
κτύου:

n Η τεχνική ενημερωτική εκπαι-
δευτική επίσκεψη του Εθνικού

Εισαγωγή
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Δικτύου Υγιών Πόλεων της Ν.
Κορέας, μετά από αίτημά τους,
στo πλαίσιο συνεργασίας και αν-
ταλλαγής πληροφοριών μεταξύ
των Υγιών Πόλεων των διαφορε-
τικών Γεωγραφικών Περιφερει-
ών του Π.Ο.Υ. H επίσκεψή τους
περιελάμβανε εκπαιδευτική επί-
σκεψη στα Εθνικά Δίκτυα της Ιτα-
λίας και της Ελλάδος. Επικεφα-
λής της αντιπροσωπείας ήταν ο
Δήμαρχος της Σεούλ.

n Πρόσκληση της Συντονίστριας
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις
κυρίας Παπαθανασοπούλου με
την ιδιότητα του WHO- Tempo-
rary Adviser από το WHO –EM-
RO, στην ετήσια Συνάντηση Ερ-
γασίας των εκπροσώπων των
Χωρών στο Κουβέϊτ, με σκοπό
την μεταφορά τεχνογνωσίας και
την παρουσίαση του τρόπου λει-
τουργίας του Ελληνικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων ως επιλεγέν πα-
ράδειγμα εκ των Ευρωπαϊκών Δι-
κτύων. 

n Πρόσκληση να παρευρεθούμε
στην Ιδρυτική Συνάντηση του Κυ-
πριακού Δικτύου Υγιών Πόλεων
παρουσία του Υπουργού Υγείας
της Κύπρου. 

Η Συντονίστρια του  Προγράμματος
Υγιείς Πόλεις του Ελληνικού Δι-
κτύου, μετέχει επίσης στις μηνιαίες
Συναντήσεις Εργασίας του Π.Ο.Υ
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. Στις εκλογές που έγι-
ναν μεταξύ των εκπροσώπων των
Εθνικών Δικτύων και των Πιστοποι-
ημένων Πόλεων επανεξελέγη μέ-
λος της Συμβουλευτικής Επιτροπής
του Π.Ο.Υ για τα 2  Δίκτυα Υγιών Πό-
λεων ( Το Δίκτυο των Εθνικών Δι-
κτύων και το Δίκτυο πιστοποιημέ-
νων πόλεων) και μετείχε  σε  όλες
τις ομάδες εργασίας και τις Συναν-
τήσεις Εργασίας που έλαβαν χώρα
τόσο μεταξύ των Εθνικών Συντονι-
στών, όσο και επί της διαμόρφω-
σης, της παρακολούθησης και της
αξιολόγησης των πολιτικών που τέ-
θηκαν σε εφαρμογή. 

Την χρονιά αυτή ξεκίνησε και η
προετοιμασία των Δήμων του Ελλη-
νικού Δικτύου για την πιστοποίηση
του Δικτύου στην 7η Φάση, καθώς
επίσης και η διαδικασία πιστοποί-
ησης των νέων πόλεων. Το Ελληνι-

κό Δίκτυο ως ένα από τα παλαιότε-
ρα και μεγαλύτερα Δίκτυα στην Ευ-
ρώπη, έχει πλέον δικαίωμα πιστο-
ποίησης 7 πόλεων έναντι 3 που του
αντιστοιχούν βάσει πληθυσμού. Στο
τέλος του 2019,  4 Δήμοι έχουν ήδη
εκφράσει το ενδιαφέρον τους στον
Π.Ο.Υ. και έχουν λάβει την έγκριση
να ξεκινήσουν την διαδικασία πι-
στοποίησης. Οι Δήμοι Αμαρουσίου,
Σάμου, Πυλαίας Χορτιάτη και Πα-
λαιού Φαλήρου. 

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

Νταίζη Παπαθανασοπούλου

Συντονίστρια Προγράμματος 
Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό

Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Μέλος 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά 
Δίκτυα -WHO Temporary

Adviser- Μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής 

του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πό-
λεων και Συντονίστρια 

των Ομάδων Εργασίας- 
Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολής 

Δημόσιας Υγείας ΠΑΔΑ



Ετήσιος 
απολογισμός2019

30

Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Τον Ιανουάριο του
2019, το Δίκτυο
λαμβάνει από τον
Π.Ο.Υ. το Δίπλωμα
Ευχαριστίας για την
δέσμευσή του κατά το
χρονικό διάστημα της
6ης Φάσης 2014-2018.

Τ ον Φεβρουάριο 2019, ο
Πρόεδρος του Ελληνικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων

Γιώργος Πατούλης και η Συντονί-
στρια Νταίζη Παπαθανασοπού-
λου, υπογράφουν την Δήλωση
που αφορά τα Εθνικά Δίκτυα
Υγιών Πόλεων και με την οποία
αναλαμβάνεται η δέσμευση για

την εκπλήρωση των Αρχών και
των κριτηρίων που θέτει ο Π.Ο.Υ
για την 7η Φάση 2019-2024, και
συνοδεύεται από επιστολή εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος του Προ-
έδρου προς τον Π.Ο.Υ. Με την
ενέργεια αυτή ξεκινά ουσιαστικά
και η διαδικασία πιστοποίησης για
την 7η Φάση. 
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29–31 May 2019, Lisbon, Portugal

Η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας των Εθνικών
Δικτύων της Ευρώπης για το 2019 έλαβε χώρα
στην Λισαβόνα και ήταν η πρώτη της 7ης
Φάσης λειτουργίας του Προγράμματος Υγιείς
Πόλεις του ΠΟΥ στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. 

Την Συνάντηση Εργασίας φιλοξένησε το Εθνικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων της Πορτογαλίας, ένα από τα πιο παλιά,
δυναμικά και ζωντανά Δίκτυα της Ευρώπης και την πα-
ρακολούθησαν οι Εθνικοί Συντονιστές των Δικτύων, κα-
θώς και εκπρόσωποι από άλλες Ηπείρους, οι οποίοι πα-
ρουσίασαν και την εργασία τους στην περιοχή τους.

Η συνάντηση είχε ως βασικό θέμα να διερευνήσει τρό-
πους για την εφαρμογή των σχεδίων και των προτεραι-
οτήτων για τη Φάση VII, όπως περιγράφεται στον Χάρτη
του Μπέλφαστ για τις Υγιείς Πόλεις και το Πλαίσιο Εφαρ-
μογής Δικτύου Υγιείς Πόλεις του ΠΟΥ για τη Φάση VII,
και να συζητηθούν οι διάφορες μορφές προσέγγισης
και η γνώση  που έχει  αποκτηθεί και συσσωρευθεί στις
Υγιείς Πόλεις της Ευρώπης μετά από 30 χρόνια ύπαρξης
και λειτουργίας του κινήματος των υγιών πόλεων.

Annual Meeting of the WHO European
National Healthy Cities Networks
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Στόχοι
Η συνάντηση είχε 4 βασικούς στόχους:

1. να πραγματοποιήσει ανάλυση της κατάστασης των
εθνικών δικτύων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια στο
πλαίσιο των στρατηγικών στόχων, των στόχων και του
πλαισίου εφαρμογής των εθνικών δικτύων στη Φάση
VII.

2. να προσδιορίσει παραδείγματα ορθών πρακτικών και
τρόπους ενίσχυσης της συνέργειας και της συνοχής
μεταξύ δικτύων στο πλαίσιο της εφαρμογής της Φά-
σης VII. 

3. να παρουσιαστούν παραδείγματα ορθών πρακτικών
και διδαγμάτων, καθώς και να συζητηθούν  τρόποι
ενίσχυσης της επιστημονικής και τεχνικής υποστήρι-
ξης στα εθνικά δίκτυα. 

4. να συζητήσουν τα μέλη τη δημιουργία ενός σχεδίου
δράσης, το πλαίσιο αξιολόγησης, μέτρησης και δει-
κτών για τα εθνικά δίκτυα σε ένα εργαστήριο χρησιμο-
ποιώντας ασκήσεις που έχουν σχεδιαστεί για σεμινά-
ρια εκπαίδευσης στην Ηγεσία.

Αποτελέσματα
Η Συνάντηση Εργασίας κινήθηκε για την επίτευξη 5 βα-
σικών αποτελεσμάτων:

1. Ανάλυση της κατάστασης του έργου των Εθνικών Δι-
κτύων σε σχέση με το πλαίσιο εφαρμογής της Φάσης
VII στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, συμπεριλαμβανομέ-

νων δυνατών σημείων, προβλημάτων, δυσκολιών και
ευκαιριών.

2. Παρουσίαση μελετών ορθής πρακτικής και προσεγγί-
σεων για την ενίσχυση της συνέργειας και της συνο-
χής μεταξύ των δικτύων και εθνικών ομολόγων στο
πλαίσιο της εφαρμογής της Φάσης VII.

3. Προσδιορισμός ορθών πρακτικών στην επιστημονική
και τεχνική υποστήριξη που πρέπει να παρέχεται στα
εθνικά δίκτυα.

4. Σχέδιο περιγραφής ενός εθνικού σχεδίου δράσης για
τα Δίκτυα καθώς και πλαίσιο ευθύνης και επιπτώσε-
ων.

5. Προσδιορισμός νέων εργαλείων για την εκπαίδευση
στην Ηγεσία.



Ετήσιος 
απολογισμός 2019

33

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟ-
ΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ- ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.
Λευκωσία 7 και 8 Μαρτίου 2019.

Στις 7 και 8 Μαρτίου πραγματοποιείται από την Συντονί-
στρια του Προγράμματος επίσκεψη στην Κύπρο, μετά
από επίσημη πρόσκληση του Δημάρχου Λευκωσίας, με
σκοπό την ενημέρωση πολιτικών και υπηρεσιακών στε-
λεχών για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. προ-
κειμένου να αποφασίσουν για την έναρξη διαδικασίας
πιστοποίησης του Δήμου Λευκωσίας καθώς επίσης και
για την συμβολή του Δήμου στην επανίδρυση και ουσια-
στική λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
της Κύπρου καθώς επίσης και για την έναρξη της διαδι-
κασίας πιστοποίησης του Δικτύου στον Π.Ο.Υ.

INTERCOUNTRY MEETING TO SCALE UP HEALTHY
CITY PROGRAMME IN THE EASTERN MEDITER-
RANEAN REGION AND TO ESTABLISH NATIONAL
HEALTHY CITIES NETWORKS. Yarmouk, Κουβέϊτ 17-
19 Μαρτίου 2019.

Με επίσημη πρόσκληση από το WHO- EMRO και με την
ιδιότητα του WHO Temporary Adviser η Συντονίστρια
Νταίζη Παπαθανασοπούλου, μετέβη στο Κουβέϊτ στην
Ετήσια Συνάντηση Εργασίας των κρατών της Περιφέρεια
του Π.Ο.Υ Ανατολικής Μεσογείου. Το αντικείμενο της
Συνάντησης ήταν η λήψη απόφασης σχετικά με την δημι-
ουργία Εθνικών Δικτύων στις Χώρες αυτές που έχουν
ήδη μεμονωμένες Υγιείς Πόλεις και η πρόσκληση αφο-
ρούσε στο να πραγματοποιηθεί ομιλία και παρουσίαση
λειτουργίας ενός από τα παλαιότερα Δίκτυα Υγιών Πόλε-
ων στην Ευρώπη, με υποδειγματική λειτουργία.  Από την
Ευρώπη επίσης προσκλήθηκαν η επικεφαλής των Υγιών
Πόλεων Ευρώπης, Monika Kosinska, ο Senior Adviser
WHO on Global Healthy Cities and Public Health και τέ-
ως Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την
Υγεία στον ΠΟΥ Ευρώπης Δρ. Άγις Τσουρός και η Εθνι-
κή Συντονίστρια του υπό σύσταση Κυπριακού Δικτύου
Υγιών Πόλεων.

Η παρουσίαση στέφθηκε από επιτυχία και έγινε λεπτο-
μερής συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας, οργάνωσης,
εφαρμογής πολιτικών ενός Εθνικού Δικτύου. Από την
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πληθυσμών
του Π.Ο.Υ. Ανατολικής Μεσογείου, υπήρξε η επισήμαν-
ση της ανάπτυξης μιας περαιτέρω συνεργασίας για την

ανάπτυξη Εθνικών Δικτύων στις Χώρες της περιοχής. 

Παρόντες στην Συνάντηση, ο Υπουργός Υγείας του Κου-
βέϊτ, ο Δήμαρχος του Δήμου Yarmouk του Κουβέϊτ, που
φιλοξενήσε την εκδήλωση, μέλη της Βασιλικής Οικογέ-
νειας και υψηλόβαθμα στελέχη των Υπουργείων Υγείας
των 22 Χωρών της περιοχής.

Διεθνείς σχέσεις και επαφές
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Τεχνική και ενημερωτική επίσκεψη 
Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Ν. Κορέας 

Την 1η Απριλίου 2019, αντιπροσωπεία του Εθνικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων της Ν. Κορέας, αποτελούμενη από
30 εκπροσώπους 12 Δήμων, μετά από αίτημά τους,
πραγματοποίησαν τεχνική – ενημερωτική επίσκεψη  για
να ενημερωθούν για τις εργασίες του Ελληνικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. Η αντιπροσωπεία επι-
σκέφθηκε 2 Χώρες του Π.Ο.Υ. Ευρώπης, την Ιταλία και
την Ελλάδα. Την διοργάνωση είχε αναλάβει η Korean
Healthy Cities Leadership Academy Study Tour σε συ-
νεργασία με τον Οργανισμό Global Healthy Cities.  Επι-
κεφαλής της αποστολής ήταν ο Πρόεδρος του Δικτύου
της Ν. Κορέας, Dr. Kim Young Jong, Δήμαρχος του Δή-
μου Jongno, που είναι ο Κεντρικός Δήμος της Μητροπο-
λιτικής περιοχής της Σεούλ.Την αποστολή συνόδευε και
συντόνιζε ο Δρ.΄Αγις Τσουρός, Senior Adviser WHO on
Global Healthy Cities and Public Health και τέως Διευ-
θυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία στον
Π.Ο.Υ Ευρώπης.

Στο πρόγραμμα που είχαμε ετοιμάσει ώστε να δουν,
στον περιορισμένο χρόνο που διέθεταν, τον τρόπο εργα-
σίας των Δήμων μας σε διάφορους τομείς, επισκέφθη-
καν με την σειρά τους Δήμους:

Φιλοθέης-Ψυχικού όπου τους υποδέχτηκε ο Δήμαρ-
χος κ. Παντελής Ξυριδάκης, η πολιτική εκπρόσωπος Δη-
μοτική Σύμβουλος κα. Λάβδα και πολιτικά και υπηρεσια-
κά στελέχη του Δήμου. Προβλήθηκε ένα βίντεο με τις
δραστηριότητες του Δήμου και ακολούθησε ξενάγηση
στην υπαίθρια γλυπτοθήκη του Δήμου και σε ελεύθε-
ρους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου της Φιλοθέης.
Εγινε συζήτηση επί του Υγιούς Αστικού Σχεδιασμού.

Ηρακλείου Αττικής με κύριο θέμα την παρουσίαση της
Πολιτικής για την Γ΄ Ηλικία, Υγιή και Ενεργό Γήρανση. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του ΚΑΠΗ.
Εκεί τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος της πόλης κ. Νίκος
Μπάμπαλος και πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη του
Δήμου και τα μέλη του ΚΑΠΗ που είχαν ετοιμάσει για την
υποδοχή τους ενα εκπληκτικό πρωϊνο με ροφήματα και
ξεχωριστές χειροποίητες λιχουδιές. Παρουσιάστηκε η
Πολιτική του Δήμου για την Υγιή Γήρανση σύμφωνα με
την Πολιτική των Υγιών Πόλεων του Δικτύου καθώς επί-
σης προγράμματα χορού,άθλησης και εικαστικών για
την Γ΄Ηλικία.



Ετήσιος 
απολογισμός 2019

35

Αμαρουσίου όπου τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος
της πόλης και Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων κ. Γιώργος Πατούλης
και στελέχη του Δήμου. Εδώ πραγματοποιήθηκε
κοινή σύσκεψη των δύο αντιπροσωπειών. Από ελ-

ληνικής πλευράς μετείχαν και στελέχη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτρο-
πής. Παρουσιάστηκε η λειτουργία και οι εργασίες
των δύο Δικτύων και έγινε ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών.

Αγίων Αναργύρων-Καματερού όπου τους καλω-
σόρισε ο Δήμαρχος κ. Νίκος Σαράντης με πολιτικά
και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου. Παρουσιάστη-
καν οι δράσεις του Δήμου που αφορούν στην αλυ-
σίδα συνοχής για μια βιώσιμη και φιλική πόλη Περι-
βάλλον-Κοινωνία-Πολίτης. Εκεί ξεναγήθηκαν στο

Πάρκο Ανακύκλωσης, επισκέφθηκαν τον Κοινωνι-
κό Λαχανόκηπο, γνώρισαν τους εκπροσώπους της
δράσης «προϊόντα χωρίς μεσάζοντες» και τον πολι-
τιστικό σύλλογο της πόλης όπου γεύτηκαν παραδο-
σιακά κεράσματα και μυήθηκαν σε  παραδοσια-
κούς χορούς. 
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Πρόσκληση από το υπουργείο Υγείας
της Κύπρου και το υπό σύσταση 
Κυπριακό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, 
στην τελετή επανίδρυσης του Δικτύου

Στις 15 Ιουνίου, επανιδρύεται το Κυπριακό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων και υπογράφεται Μνημόνιο
Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και
των 5 Δήμων που συμφώνησαν να το απαρτί-
ζουν αρχικά. Το Ελληνικό Δίκτυο έχει υποστηρί-
ξει επί σειρά ετών αυτήν την προσπάθεια και αν-
τιπροσωπεία του είναι επίσημα προσκεκλημένη
στην εναρκτήρια τελετή. Ο Πρόεδρος του Δι-
κτύου κ. Γιώργος Πατούλης είναι ειδικά προσκε-
κλημένος για να παρουσιάσει στην εναρκτήρια
Ομιλία του το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
και τις δράσεις του και η Συντονίστρια κα. Νταίζη
Παπαθανασοπούλου, ως μέλος της Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα
και WHO Temporary Adviser, να παρουσιάσει
στα μέλη το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις, τον τρό-
πο λειτουργίας των Εθνικών Δικτύων στην Ευ-
ρώπη, τα κριτήρια του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δί-
κτυα και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται. 

Στην Ελληνική Αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο
Πρόεδρος του Δικτύου κ. Γιώργος Πατούλης, ο
Γενικός Διευθυντής κ. Σωτήρης Παπασπυρό-
πουλος, η Συντονίστρια κα. Νταίζη Παπαθανα-
σοπούλου, η κα. Γεωργία Πίσπα μέλος του ΔΣ
του Δικτύου και η κα. Μαριάνθη Χατζηκωνσταν-
τίνου από την Κεντρική Δομή των ΚΕΠ Υγείας
του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Η υπογραφή της ́ Ιδρυσης έγινε παρουσία του
Υπουργού Υγείας της Κύπρου, κ. Κωνσταντίνου
Ιωάννου, της Διευθύντριας Ιατρικών Υπηρεσιών
και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Δρ. Ελισάβετ
Κωνσταντίνου και της Εθνικής Συντονίστριας
του Κυπριακού Δικτύου κα. Χρυστάλλας Καϊάφα
- Νικολαΐδου. 

Υπογράφοντες, οι Δήμαρχοι, Λευκωσίας, κ.
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Λεμεσού, κ. Νίκος
Νικολαΐδης,  Στροβόλου κ. Αντρέας Παπαχαρα-
λάμπους, Λακατάμιας Δρ. Φωτούλα Χατζιήπα-
πα,  Αγλατζιάς κ. Χαράλαμπος Πετρίδης.
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Η υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς
Πόλεις στο Εθνικό μας Δίκτυο
Σε εθνικό επίπεδο, το 2019 ήταν επίσης μια δημιουργική
χρονιά, κατά την οποία το Δίκτυο συνέχισε την υλοποίηση
μιας σειράς προγραμμάτων για τους Δήμους μέλη, συνεργα-
σίες με Επιστημονικούς φορείς, Πανεπιστήμια, άλλες ΜκΟ
και Πανελλήνιες Εκστρατείες με κύριο στόχο την πρόληψη
των ασθενειών, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, την ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας, τα οποία πα-
ρουσιάζονται αναλυτικά στην συνέχεια.

Κατά την διάρκεια του 2019, το Δίκτυο:

Συνέχισε να παρέχει επιστημονική υποστήριξη και τεχνο-
γνωσία στους Δήμους μέλη σχετικά με την εφαρμογή του
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις, και την υλοποίηση των Κριτη-
ρίων του ΠΟΥ για τις πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων. Ξε-
κίνησε ιδιαίτερη προσπάθεια για την ίδρυση και λειτουργία
Συντονιστικών Επιτροπών στους Δήμους μέλη.

Ξεκίνησε η διαδικασία εκπλήρωσης των κριτηρίων του
Π.Ο.Υ. για την πιστοποίηση του Δικτύου στην 7η Φάση. Μετα-
φράσθηκαν στα Ελληνικά 2 Καταστατικά Κείμενα του Π.Ο.Υ.,
η Συμφωνία των Δημάρχων στην Κοπεγχάγη το 2018 και η
Διακήρυξη του Μπέλφαστ το 2019. Οι 6 Βασικοί Πυλώνες
Πολιτικής των Υγιών Πόλεων για την 7η Φάση, παρουσιά-
σθηκαν και αναλύθηκαν σε Συναντήσεις Εργασίας και στο
Πανελλήνιο Συνέδριο, οργανώθηκε ειδικό εργαστήριο με
θέμα την εφαρμογή των 6 Πολιτικών σε Τοπικό Επίπεδο.

Συγκροτήθηκε επιτροπή αποτελούμενη από τους, κ. Γιώργο
Μακρυνό, Αντιπρόεδρο του ΔΣ, κ. Σωτήρη Παπασπυρόπου-
λο Γενικό Διευθυντή και κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου

Συντονίστρια, με σκοπό την αλλαγή του Καταστατικού, τον
εκσυγχρονισμό του και τον εναρμονισμό του με τα νέα κριτή-
ρια και πολιτικές του Π.Ο.Υ. Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση γί-
νεται αποδεκτό από τα μέλη τα οποία ενστερνίζονται και τα
νέα κριτήρια και τις πολιτικές του Π.Ο.Υ. Μεγάλη καταστατι-
κή αλλαγή, η απόφαση να γίνονται δεκτές ως μέλη και οι Πε-
ριφέρειες, όπως επιτρέπεται και σε ορισμένα άλλα Εθνικά
Δίκτυα.

Στελέχη Δήμων μελών συνεχίζουν να μετέχουν ενεργά σε
Ομάδες Εργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού για την ανά-
πτυξη πολιτικών.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεχίζει με Ομάδες Εργασίας
να επεξεργάζεται Πολιτικές για τους Δήμους. Έως το τέλος
του χρόνου είχαν συσταθεί 24 Ομάδες Εργασίας.
Το Δίκτυο ενημερώνει και υποστηρίζει με τεχνογνωσία τους
Δήμους που έχουν ξεκινήσει την διαδικασία πιστοποίησης
στον Π.Ο.Υ. και είναι οι εξής Δήμοι:
Αμαρουσίου, Ανατολικής Σάμου, Πυλαίας-Χορτιάτη και
Παλαιού Φαλήρου.

Οργάνωσε δύο Συναντήσεις Εργασίας, με θεματικές τις πο-
λιτικές του Π.Ο.Υ. πρακτικές εφαρμογές  και καλές πρακτι-
κές στους Δήμους Μέλη, δίνοντας έμφαση  στην υλοποίηση
των πολιτικών του Π.Ο.Υ., στην ανάλυση της Συμφωνίας των
Δημάρχων στην Κοπεγχάγη, την ανάπτυξη πολιτικών για την
υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, την εφαρ-
μογή της μεθοδολογίας των Υγιών Πόλεων στους Δήμους
μέλη και την προετοιμασία του Δικτύου και των Δήμων με-
λών για τα κριτήρια του Π.Ο.Υ. για την 7η Φάση.
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Πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

22η Συνάντηση Εργασίας- 
20 Σεπτεμβρίου 2019, Μαρούσι

Στις 22 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Μαρούσι, η
22η Τακτική τριμηνιαία Συνάντηση Εργασίας των Δήμων με-
λών. Λόγω Δημοτικών και αργότερα Βουλευτικών Εκλογών
δεν υλοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας το 1ο 6μηνο του
έτους. Η Συνάντηση αυτή πραγματοποιείται λιγότερο από
ένα μήνα από την ανάληψη των νέων Δημοτικών Αρχών και
έχει σαν στόχο και την ενημέρωση των νέων πολιτικών εκ-
προσώπων. Γίνεται:

Σύντομη ανασκόπηση και ανάλυση Πολιτικής και προτεραι-
οτήτων του Π.Ο.Υ. για την 7η Φάση 2019-2023,  παρουσίαση
της κατάστασης σε  Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και ανάλυση

των Κριτήριων του Π.Ο.Υ. για την 7η Φάση καθώς και της
Διαδικασίας Πιστοποίησης.

Παρουσίαση των 6 Κεντρικών Πυλώνων Πολιτικής του
Π.Ο.Υ. για τις Υγιείς Πόλεις στην 7η Φάση από την αντίστοιχη
Ομάδα Εργασίας των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής. 

Παρουσίαση των Προγραμμάτων του Δικτύου και τέλος, 6
Δήμοι παρουσίασαν τον τρόπο εργασίας τους ως Υγιείς Πό-
λεις. Αυτοί οι Δήμοι είναι οι εξής: Ανατολικής Σάμου, Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, Μοσχάτου – Ταύρου, Σπάτων – Αρτέμιδας, Αι-
γάλεω και Ν. Σμύρνης.
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23η Συνάντηση Εργασίας, 
14 Νοεμβρίου 2019, στο Ίδρυμα 
Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών
Μια από τις πλέον σημαντικές Συναν-
τήσεις Εργασίας πραγματοποιήθηκε
πριν την έναρξη του 15ου Πανελλήνι-
ου Συνεδρίου Υγιών Πόλεων. 

Στόχος ήταν το κλείσιμο της 6ης Φά-
σης που έληξε τον Δεκέμβριο του
2018 και η επεξεργασία των 6 Κεν-
τρικών πολιτικών των Υγιών Πόλε-
ων για την 7η Φάση καθώς και η
προσαρμογή της πολιτικής των Δή-
μων με τους 17 Στόχους της Βιώσι-
μης Ανάπτυξης. 

Στην 1η Ενότητα, οι Δήμαρχοι των
Δήμων μελών του ΔΣ που επανεξε-
λέγησαν, μεταφέραν την εμπειρία
τους, σχολίασαν, αξιολόγησαν και
συζήτησαν την πορεία του Ελληνι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων του
Π.Ο.Υ. και την συμμετοχή του στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά την διάρ-
κεια της 6ης Φάσης την πενταετία
που πέρασε, καθώς και την Πολιτι-
κή και το ́ Οραμα για υγιέστερες κα-
λύτερες και Βιώσιμες Πόλεις στην
7η Φάση (2019-2024).

Συνομιλητές, οι κ. Γιώργος Πατού-
λης, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων, Πρόεδρος ΚΕΔΕ,
Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Δημή-
τρης Κάρναβος, Α΄ Αντιπρόεδρος
Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων,
Δήμαρχος Καλλιθέας, ο  κ. Γιάννης
Φωστηρόπουλος, Ταμίας Ελληνι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων, Δή-
μαρχος Παλαιού Φαλήρου, ο κ.
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Μέλος ΔΣ Ελ-
ληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων,

Γραφείο Β. Ελλάδας ΕΔΔΥΠΠΥ, Δή-
μαρχος Πυλαίας Χορτιάτη.  

Στην συζήτηση παρενέβησαν και
σχολίασαν, ο Γενικός Διευθυντής του
Δικτύου κ. Σωτήρης Παπασπυρόπου-
λος και η Συντονίστρια του Προγράμ-
ματος Υγιείς Πόλεις του Δικτύου κα.
Νταίζη Παπαθανασοπούλου.

Ακολούθως, οργανώθηκαν και εξε-
λίχθηκαν με την συμμετοχή όλων
των Συνέδρων, 2 Εργαστήρια που
αφορούσαν στην προετοιμασία του
Δικτύου, για την 7η Φάση. 

Το πρώτο, αφορούσε το Συμμετοχι-
κό Σχεδιασμό με την αξιοποίηση της
Συντονιστικής Επιτροπής σε έναν
Δήμο. Οι Σύνεδροι, εργάστηκαν σε
Ομάδες Εργασίας παίρνοντας τον
ρόλο των μελών μιας Συντονιστικής
Επιτροπής και σχεδιάζοντας μια πα-
ρέμβαση στην πόλη τους.

Το δεύτερο, αφορούσε τους 6 Πυ-

λώνες των Υγιών Πόλεων. Οι Σύνε-
δροι μοιράστηκαν σε 6 Ομάδες και
η κάθε μία ανέλαβε να περιγράψει
τις παραμέτρους, τις δράσεις και τα
μέτρα ενός Δήμου με βάση αυτήν
την πολιτική. Επίσης, η κάθε Ομά-
δα, ανέλαβε να φτιάξει ένα κομμάτι
από το μεγάλο παζλ της Πολιτικής
που επεξεργάσθηκε για να σχηματι-
σθεί η ρόδα του Π.Ο.Υ. με τους 6
Πυλώνες. Η ρόδα αυτή, αποτέλεσε
και την Αφίσα του Συνεδρίου που
ξεκίνησε αμέσως μετά. 

Οι προτάσεις των ομάδων, μαζί με
τις προτάσεις των μελών της Επι-
στημονικής Επιτροπής, θα αποτελέ-
σουν την βάση της πολιτικής του Δι-
κτύου που θα κατατεθεί στον φάκε-
λο Πιστοποίησης που ετοιμάζεται
για την πιστοποίηση του Δικτύου
στην 7η Φάση. 

Το Δίκτυο πλέον, μπορεί και σχε-
διάζει συμμετοχικά την πολιτική
του. 
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Προφίλ Υγείας
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ως
φορέας υποστήριξης των Δήμων μελών σε επιστημο-
νικά θέματα που άπτονται της εφαρμογής του Προ-
γράμματος Υγιείς Πόλεις,  έχει οργανώσει την μεθο-
δολογία δημιουργίας των προφίλ για τους Δήμους μέ-
λη στην Ελλάδα και έχει επεξεργασθεί το ερωτηματο-
λόγιο που θα ερευνά την Υγεία των κατοίκων, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. για όλες τις Υγιείς Πό-
λεις μέλη των Δικτύων, (City Health Profiles: How to
report on health in your City).

Το προφίλ Υγείας είναι η αναλυτική μελέτη της πόλης
που αποτυπώνει και ερευνά τις συνθήκες ζωής του πλη-
θυσμού, την ποιότητας ζωής του και γενικά των παρα-
γόντων που επιδρούν στην υγεία του. Αποτελεί μια απο-
τύπωση και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
στον Δήμο στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Περιβάλλον-
τος.

Περιλαμβάνει:
n αναλυτικά δημογραφικά στοιχεία,
n στατιστικές Υγείας,
n την περιγραφή του αστικού και φυσικού περιβάλλον-

τος,
n κοινωνικοοικονομικά στοιχεία,
n περιγραφή τρόπων και συνηθειών ζωής,
n έρευνα υγείας στον πληθυσμό
n περιγραφή των υπηρεσιών και των δομών που διαθέ-

τει ο Δήμος και συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην
υγεία του πληθυσμού.

Το Δίκτυο υπό τον Συντονισμό της κυρίας Νταίζης Παπα-
θανασοπούλου, Συντονίστριας του Προγράμματος Υγι-
είς Πόλεις και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνι-
κής και Προληπτικής Ιατρικής με υπεύθυνο Καθηγητή
τον κ. Ιωάννη Τούντα, ολοκλήρωσε το Προφίλ Υγείας
του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη και επεξεργάζεται τα
Προφίλ Υγείας των Δήμων Αμαρουσίου, Ηρακλείου
Αττικής και Αιγάλεω.

Τρόπος συμμετοχής

Ο Δήμος πρέπει να στείλει γραπτώς την εκδήλωση εν-
διαφέροντός του, με email: info@eddyppy.gr  και στη
συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση ΔΣ.

Παρουσίαση Προφίλ Υγείας Δήμου Σάμου

Τον Οκτώβριο του 2019, σε ειδική τελετή όπου κλήθη-

καν οι φορείς της πόλης, έγινε η παρουσίαση των αποτε-
λεσμάτων του Προφίλ Υγείας του Δήμου Σάμου και συ-
ζήτηση με τους πολίτες. 

Από πλευράς του Δήμου Σάμου, ο Δήμαρχος Ανατολι-
κής Σάμου κ. Γιώργος Στάντζος προχώρησε σε μια ανά-
λυση της αναγκαιότητας και πολιτικής ωφελιμότητας του
Προφίλ, η Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πό-
λεις στον Δήμο Ανατολικής Σάμου Γραμματική Τριτσι-
νιώτη, παρουσίασε την μεθοδολογία του Προφίλ, τις δυ-
σκολίες που αντιμετώπισαν  και τα οφέλη  που προσκό-
μισαν καθώς και τον τρόπο αξιοποίησής του, ο Καθηγη-
τής Ιωάννης Τούντας, ο Συνεργάτης του ΙΚΠΙ Στάθης
Παπαχρήστου, ανέλυσε τα σημαντικά σημεία της Έρευ-
νας Υγείας στον πληθυσμό και η κα Νταίζη Παπαθανα-
σοπούλου, ανέλυσε το σύνολο των συμπερασμάτων και
συντόνισε την συζήτηση με τους φορείς. 
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Πιστοποιήσεις Πόλεων

Επιστημονικό συμβούλιο

Το Δίκτυο, δια της Συντονίστριας του Προγράμματος Υγι-
είς Πόλεις κυρίας Νταίζης Παπαθανασοπούλου, βοηθά
με την παροχή τεχνογνωσίας τους Δήμους μέλη που θέ-
λουν να πιστοποιηθούν ως project cities στο Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. 

Η Χώρα μας έως τώρα, δικαιούνταν βάσει πληθυσμια-
κών κριτηρίων, να πιστοποιήσει έως 3 Δήμους, όμως με-
τά από σχετικές συζητήσεις, μπορεί πλέον να πιστοποι-
ήσει 7 Δήμους.

Με το τέλος του 2019, είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον με
επιστολή του Δημάρχου τους, οι Δήμοι Αμαρουσίου,
Ανατολικής Σάμου, Πυλαίας-Χορτιάτη και Παλαιού
Φαλήρου. 

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, ολοκλήρωσε όλα τα προ-
απαιτούμενα για την συμπλήρωση του σχετικού φακέ-
λου και κατέθεσε στον Π.Ο.Υ. τον φάκελο με την λήξη
της χρονιάς ενώ αναμένεται να καταθέσουν σχετικό φά-
κελο και οι υπόλοιποι Δήμοι.

Τα 29  μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου υπό την
Προεδρεία του Καθηγητή ΕΚΠΑ κ. Ιωάννη Τούντα
και με τον Συντονισμό της Συντονίστριας του Προ-
γράμματος Υγιείς Πόλεις κυρίας Νταίζης Παπαθανα-
σοπούλου, συνεχίζουν σε εθελοντική βάση να εργά-
ζονται για την επεξεργασία των πολιτικών του Π.Ο.Υ.
και την εφαρμογή τους σε Τοπικό Επίπεδο.

Στο Επιστημονικό Συμβούλιο κατά το 2019, λειτουρ-
γούν και επεξεργάζονται Πολιτικές:

n 17 Ομάδες Εργασίας, μια για τον κάθε Στόχο Βιώσι-

μης Ανάπτυξης
n Ομάδα Εργασίας για eHealth πολιτική 

n Ομάδα Εργασίας για τους 6 Πυλώνες της Πολιτικής

των Υγιών Πόλεων

Το Ελληνικό Δίκτυο, την πρώτη χρονιά της 7ης Φάσης,
εργάζεται με τα κάτωθι Καταστατικά Κείμενα και τους
Όρους και Προϋποθέσεις του Π.Ο.Υ.

Κεντρικές Πολιτικές του για την Προαγωγή της Υγείας των πολιτών της Χώρας,οι έξι βασικοί Πυλώνες όπως φαίνονται
στο πιο κάτω διάγραμμα και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, με επίκεντρο την Υγεία.



Ετήσιος 
απολογισμός 2019

43

Στις σελίδες που ακολουθούν, περιγράφονται αναλυτικά τα Προγράμματα του Δικτύου και των μελών του.
Νταίζη Παπαθανασοπούλου,

Κοινωνιολόγος- Κοινωνική Λειτουργός, 
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Μέλος της  Συμβουλευτικής

Επιτροπής Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα -WHO Temporary Adviser- Μέλος 
της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και Συντονίστρια 

των Ομάδων Εργασίας- Υποψήφια Διδάκτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας ΠΑΔΑ
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ΚΕΠ Υγείας

Στατιστικά 2019
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - ΕΔΔΥΠΠΥ, ορ-
γανώνει και προωθεί τον καινοτόμο θεσμό των Δημοτικών Κέν-
τρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας), στους Δήμους μέλη
του. Στόχος του ΕΔΔΥΠΠΥ είναι η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας, στα
όρια κάθε Δήμου μέλους του, με παροχή ολοκληρωμένων υπηρε-
σιών Προαγωγής της Υγείας και συντονισμό υπηρεσιών Προληπτι-
κής Ιατρικής και Προσυμπτωματικού Ελέγχου. Από το πρόγραμμα
των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, ωφελήθηκαν μέχρι σήμερα περισσότεροι από
236.000 δημότες. 

97 Δήμοι έχουν λάβει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την
ίδρυση ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ:

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΙΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ-ΚΥΛΛΗΝΗ
ΑΡΓΙΘΕΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΡΤΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΟΛΒΗ
ΒΟΛΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΓΟΡΤΥΝΑ
ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ
ΔΕΛΤΑ
ΔΕΣΚΑΤΗ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΟΞΑΤΟ
ΔΡΑΜΑ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΡΕΤΡΙΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΘΑΣΟΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
ΘΗΒΑ
ΙΑΣΜΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΛΙΟΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΕΡΟΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΙ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΜΕΓΑΡΑ
ΜΕΣΣΗΝΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΑ
ΜΗΛΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ

ΝΕΑΠΟΛΗ-ΣΥΚΕΩΝ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΝΕΜΕΑ

Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΙΟΝΙΑ

ΠΑΡΓΑ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

ΠΥΛΗ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΣΙΦΝΟΣ

ΣΥΡΟΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΣΚΥΔΡΑ

ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΤΕΜΠΗ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΩΡΩΠΟΣ
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Το 2019 μέσα από το πρόγραμμα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 122.000 δημότες. 

Έτος 2019
Γενικό Σύνολο Ωφελούμενων 122.000
Σύνολο Εξετάσεων Προληπτικής Ιατρικής 26.943
Σύνολο Δράσεων 723
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Ίδρυση - Εγκαίνια
Με σκοπό την ανάπτυξη και υλο-

ποίηση μιας τοπικής στρατηγικής για
την πρόληψη και την προαγωγή της
υγείας, o Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ & της ΚΕΔΕ, Περιφερειάρ-
χης Αττικής κ. Γ. Πατούλης και οι Δή-
μαρχοι των Δήμων - μελών του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, εγκαινίασαν υπό την αιγίδα
της ΚΕΔΕ, 5 νέα ΚΕΠ Υγείας το
2019. 

Ο κ. Γ. Πατούλης επεσήμανε ότι:
«Τα ΚΕΠ Υγείας είναι το όραμα πολ-
λών χρόνων. Σήμερα το δίκτυο των

ΚΕΠ Υγείας, αποτελείται από 100
δήμους- μέλη του Ελληνικού Διαδη-
μοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων,
ενώ βούλησή μας είναι, όχι μόνο οι
Δήμοι του ΕΔΔΥΠΠΥ, αλλά και όλοι
οι Δήμοι της χώρας να αποκτήσουν
το δικό τους ΚΕΠ Υγείας. Κάνοντας
μία στροφή της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας προς την τοπική
αυτοδιοίκηση, θα έλεγε κανείς ότι ο
θεσμός αυτός αναλαμβάνει τη δια-
τήρηση της υγείας του πληθυσμού,
καθώς είναι ένα βασικό εργαλείο

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλή-
ρως εναρμονισμένο με τα πρωτό-
κολλα του Π.Ο.Υ, που έχει σαν σκο-
πό τον προσυμπτωματικό έλεγχο και
την ενημέρωση των πολιτών για να
προληφθούν έγκαιρα σοβαρές πα-
θήσεις. Θα είμαστε αρωγοί της προ-
σπάθειας των Δήμων για την πρόλη-
ψη της Υγείας των πολιτών. Τα ΚΕΠ
Υγείας είναι ένα σπουδαίο εργαλείο
που έχει στη διάθεσή της η Τοπική
Αυτοδιοίκηση, για την πρόληψη της
υγείας των δημοτών.» 

24/2/2019 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

20/3/2019 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ

Την Κυριακή 24/02/2019, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
της νέας δομής του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Δοξάτου. Την τελετή των
εγκαινίων, άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Δη-
μήτρης Δαλακάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε «Ο Δήμος μας
σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων, του οποίου είναι μέλος από το 2015, είναι στην ευχάριστη θέ-
ση να ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας μιας ακόμη δομής για
τους δημότες μας, μιας καινοτόμας δομής ιατροκοινωνικής
φροντίδας. Σκοπός της είναι να προσφέρει ενημέρωση, ευαισθη-
τοποίηση και να προσανατολίσει τους δημότες μας σε δομές υγεί-
ας, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας. Επίσης, να διοργα-
νώνει προληπτικές εξετάσεις στα 8 σοβαρά νοσήματα, στα οποία
η πρόληψη είναι αποτελεσματική. Ευχαριστώ πολύ όλους τους
συνεργάτες μου στην Κοινωνική Υπηρεσία, τους συνεργάτες του
ΕΔΔΥΠΠΥ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργο Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου, για την αμέρι-
στη συμπαράστασή τους, ώστε το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας να
γίνει πραγματικότητα».

Την Πέμπτη 20/3/2019, πραγματοποιήθηκαν, τα εγκαίνια της νέ-
ας δομής του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ιλίου. Την τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, ο οποί-
ος μεταξύ άλλων τόνισε: «Σήμερα εγκαινιάσαμε δύο ακόμη σημαντι-
κές δομές, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του δικτύου κοινωνικής μέρι-
μνας του Δήμου μας, για την ενίσχυση της ομπρέλας προστασίας των
πολιτών, οι οποίοι μέσω του Κέντρου Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας και του
Τοπικού Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών θα μπο-
ρούν να βρουν πολύπλευρη στήριξη, ελπίδα και ζωή».
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31/3/2019 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ λΟΚρων
Την Κυριακή 31/4/2019, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας

δομής του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Λοκρών. Την τελετή των εγκαινίων, άνοιξε
με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Νικόλαος Λιόλιος, ο οποίος μί-
λησε για τον ρόλο των ΚΕΠ Υγείας στην Πρόληψη και την Προαγωγή της
Υγείας. «Ο Δήμος μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την
έναρξη λειτουργίας μιας ακόμη δομής για τους δημότες μας, τα ΚΕΠ Υγεί-
ας, τα οποία είναι ένα σπουδαίο εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, για την πρόληψη της υγείας των δημοτών, με σκοπό την
ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την διοργάνωση προληπτικών εξε-
τάσεων».

Τη Δευτέρα 14/10/2019, πραγματοποι-
ήθηκαν τα εγκαίνια της νέας δομής του ΚΕΠ
Υγείας Ν. Σμύρνης. Την τελετή των εγκαι-
νίων, άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος
Νέας Σμύρνης κ. Σταύρος Τζουλάκης, ο
οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Αποτελούν
ιδιαίτερη χαρά για μένα, τα εγκαίνια του Το-
μέα Υγειονομικής Πρόληψης & Φροντίδας
του Δήμου Ν. Σμύρνης, που περιλαμβάνει
τα νέα Δημοτικά Ιατρεία, το Κοινωνικό Φαρ-
μακείο, το ΚΕΠ Υγείας, το πρόγραμμα Βοή-
θεια στο σπίτι και το Κέντρο Άνοιας. Διατη-
ρούμε και αυξάνουμε τις κοινωνικές δομές,
με υπηρεσίες που απευθύνονται κυρίως σε
συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν οικονο-
μικά προβλήματα, ευελπιστώντας η τοπική
αυτοδιοίκηση να στέκεται αρωγός, όπως
χρόνια τώρα, στις ανάγκες της καθημερινό-
τητας των συμπολιτών μας, τόσο στον τομέα
της πρόληψης, όσο και της ημερήσιας φρον-
τίδας. Θέλω να τονίσω ότι όλες οι δομές αυ-
τές λειτουργούν και συντηρούνται με ίδιους
πόρους του δήμου μας».  

22/7/2019 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑρΥΣΤΟΥ
Τη Δευτέρα 22/7/2019, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας δομής

του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Καρύστου. Την τελετή των εγκαινίων άνοιξε, με χαιρε-
τισμό του ο Δήμαρχος Καρύστου κ. Λευτέρης Ραβιόλος, ο οποίος μεταξύ άλ-
λων τόνισε: «Ο Δήμος Καρύστου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
το ξεκίνημα και την λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας. Μια νέα δομή για τους δημό-
τες μας, ένα ισχυρό εργαλείο στη διάθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την
πρόληψη και την προαγωγή της υγείας των δημοτών, με σκοπό την ενημέρω-
ση και την ευαισθητοποίηση τους, ώστε η πρόληψη να μπει συνειδητά στη ζωή
όλων μας». 

14/10/2019 - ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ νΕΑΣ ΣμΥρνηΣ
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Προγράμματα Προαγωγής Υγείας

Καρκίνος του μαστού

Πρόληψη καρκίνου του μαστού και καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας

O καρκίνος του μαστού είναι ένας
κακοήθης όγκος που ξεκινάει από
τα κύτταρα του μαστού και είναι ο
συχνότερος καρκίνος στις γυναί-
κες, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις,
μπορεί να εμφανισθεί και σε άν-
δρες. Ο κίνδυνος εμφάνισης
καρκίνου του μαστού αυξάνεται με
την ηλικία, ενώ κάποιοι παράγον-
τες κινδύνου είναι το φύλο, οι γε-
νετικοί παράγοντες κινδύνου (τα
γονίδια BRCA1 και BRCA2), η αυ-
ξημένη πυκνότητα του μαστού, η

κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνι-
σμα.
Στόχος του προληπτικού ελέγχου
είναι η ανίχνευση ασυμπτωματι-
κών και αρχικού σταδίου καρκίνων
του μαστού καθώς και προκαρκινι-
κών καταστάσεων, καθώς έχει
αποδειχθεί ότι η αντιμετώπιση του
καρκίνου του μαστού, σε πρώιμα
στάδια, αυξάνει σημαντικά το
προσδόκιμο επιβίωσης των ασθε-
νών και σε ορισμένες περιπτώσεις,
προσφέρει ουσιαστικά πλήρη ίαση.

Τα πρωτόκολλα προληπτικού
ελέγχου συμπεριλαμβάνουν την
κλινική εξέταση μαστών, την μα-
στογραφία και τον υπέρηχο.

Στο πλαίσιο αυτό και εντός των
δράσεων του ΚΕΠ Υγείας, το 2019
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτι-
κές ημερίδες για τον Καρκίνο του
Μαστού και διοργανώθηκαν δρά-
σεις με δωρεάν εξετάσεις, από τις
οποίες ωφελήθηκαν περισσότερες
από 7.300 Δημότισσες. 

Δήμος Αγίας Βαρβάρας 08/05/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
Το ΚΕΠ Υγείας
διοργάνωσε ενη-
μερωτική ομιλία
για την πρόληψη
του καρκίνου του
μαστού με θέμα:
«Ο μαστός είναι
ένα όργανο σύν-
θετο στη διαγνω-
στική του προσέγ-
γιση. Η πλειοψη-
φία των γυναικών
θα παρουσιάσουν
κάποιο εύρημα ή
κάποιο πρόβλημα
στο μαστό στη
διάρκεια της ζωής
τους, αλλά μόνο
περίπου μία στις
10 θα αναπτύξει,
σε κάποια χρονι-
κή στιγμή, καρκί-
νο».
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21/11/2019 - Ενημερωτική Διάλεξη 
«Καρκίνος του Μαστού η πρόληψη σώζει ζωές»

Δήμος Βέροιας 4/2/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Μαζί μπορούμε να νικήσουμε τον καρκίνο του Μαστού» 

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
& 3ης Ηλικίας του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
σε συνεργασία με την επιστημονι-

κή ομάδα του Κέντρου Υγείας
Ελευσίνας, διοργάνωσαν Ενημε-
ρωτική Ομιλία για τα μέλη της 3ης

ηλικίας, με θέμα Καρκίνος του
Μαστού, Πρόληψη και Θεραπεία. 

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 4 Φεβρουαρί-
ου 2019, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας κατά του
καρκίνου. Υλοποιήθηκε από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου,
σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
(παράρτημα Βέροιας), το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Βέροιας, την Κοινωφελή Επιχείρηση ΚΕΠΑ, τον Σύλλο-
γο Καρκινοπαθών Βέροιας και τον Ιατρικό Σύλλογο
Ημαθίας με την ευγενική χορηγία του karyo (κέντρο Μο-
ριακής Βιολογίας & Γενετικής). Ομιλητές ήταν: ο Ευάγ-
γελος Παπαχαραλάμπους, γυναικολόγος, εξειδικευμέ-
νος στη Γυναικολογική Ογκολογία, ο οποίος έδωσε το
μήνυμα  «μπορούμε να προλάβουμε να διαγνώσουμε
εγκαίρως και να θεραπεύσουμε επιτυχώς τον καρκίνο».
Η Βασιλική Καραδήμου, ακτινοδιαγνώστρια του Κέν-
τρου Υγείας Βέροιας, ανέπτυξε το θέμα: «Εμείς οι θνη-

τοί….», η κα. Στέλλα Αραμπατζή, ιατρός μικροβιολόγος,
βιοπαθολόγος, ανέπτυξε το θέμα: «Η πρόληψη του καρ-
κίνου» και τέλος πήρε το λόγο ο κ. Γρηγόριος Τιμόλο-
γος, μοριακός βιολόγος-γενετιστής, διευθυντής του
karyo, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Κληρονομική προ-
διάθεση εκδήλωσης καρκίνου του μαστού και των ωο-
θηκών - Νέες επιλογές προσέγγισης».

Δήμος Αιγάλεω 24/10/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 

Δήμος Ασπρόπυργου 26-27/3/2019
- Μαστογραφικός Έλεγχος   

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αιγά-
λεω σε συνεργασία με την Κοινω-
νική Υπηρεσία διοργάνωσε ενη-
μερωτική ομιλία, με θέμα τον καρ-
κίνο του μαστού. Συνολικά, ο
αριθμός των παραβρισκόμενων
που παρακολούθησε την ομιλία
υπερέβη τους 253 ενώ ομιλήτρια
ήταν η εξαίρετη χειρουργός κα.
Νατάσα Παζαΐτη, η οποία μετέδω-
σε τις επιστημονικές γνώσεις της

με τρόπο κατανοητό στο ευρύ κοι-
νό.

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 το
ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου, στο πλαί-
σιο της παγκόσμιας ημέρας κατά
του καρκίνου του μαστού, παρείχε
στις γυναίκες του ΤΕΒΑ ηλικίας
40-69 ετών τη δυνατότητα ΔΩΡΕ-
ΑΝ ψηφιακής μαστογραφίας.

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου, σε συνεργασία με
την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία καθώς και την υπο-
στήριξη της ΚΕΔΕ, υλοποίησε πρόγραμμα «Δωρεάν Μα-
στογραφικού Ελέγχου». Στην κινητή μονάδα μαστογράφου
της Ε.Α.Ε., η οποία είναι εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα
μηχανήματα, πραγματοποιήθηκε μαστογραφικός έλεγχος
σε 70 γυναίκες, άνω των 40 ετών. 



Δήμος Ελληνικό - Αργυρούπολη
2019 - Δωρεάν κλινικός έλεγχος μαστού 
Το πρόγραμμα ενημέρωσης και δωρεάν κλινικού ελέγχου μαστού απευθυνόταν αποκλειστικά σε γυναίκες του Δήμου
κατόπιν ραντεβού στα Δημοτικά Κοινωνικά Ιατρεία, με στόχο την ενημέρωση για τις μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης
του καρκίνου του μαστού.

Δήμος Ηγουμενίτσας 30/03/2019 -
«Καρκίνος του Μαστού.
Πρόληψη, η καλύτερη θεραπεία»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας και το Κέντρο Κοινότητας του Δή-
μου, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μα-
στού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση, αφιερωμένη
στην Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού, στο Πνευματικό Κέντρο Ηγουμενί-
τσας «ΠΑΝΘΕΟΝ». Ομιλητές ήταν: ο κ. Β. Τάτσης, Χειρουργός, Επιμελητής
Χειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Ι. που μίλησε για «Πρόληψη και έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου του μαστού», η κα. Σ. Λίβα, Κοινωνική Λειτουργός
Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», η
οποία ανέλυσε το θέμα «Ανασταλτικοί παράγοντες πρόληψης» και η κα. Α.
Μελετίου, Εθελόντρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μα-
στού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», η οποία αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία με
τον καρκίνο του μαστού. Μετά το πέρας των ομιλιών δόθηκαν απαντήσεις σε
ερωτήματα του κοινού και διενεμήθη έντυπο ενημερωτικό υλικό.
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Δήμος Βόλου 19/11/2019 - «ΨΗΛΑΦΙΣΗ ΜΑΣΤΟΥ»       

24-25/10/2019 Περίπατος ενημέρωσης κατά του καρκίνου του
μαστού & Μουσικοχορευτική εκδήλωση «Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ» 
Στο πλαίσιο της εκστρατείας
ενημέρωσης για την πρόλη-
ψη του καρκίνου του μαστού,
ο Σύλλογος Καρκινοπαθών
Βέροιας - Ημαθίας «Άγιος
Παρθένιος», ο Δήμος Βέροι-
ας, το ΚΕΠ Υγείας, το ΚΑΠΑ,
η Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρεία Παράρτημα Βέροι-
ας και ο Εμπορικός Σύλλογος
Βέροιας, αρχικά προχώρη-
σαν στο στολισμό του Δημαρ-

χείου με ροζ φιόγκους και
την επόμενη μέρα διοργάνω-
σαν εκδήλωση στην πλατεία
Δημαρχείου Βέροιας. Ξεκι-
νώντας, το κτήριο του Δη-
μαρχείου φωτίστηκε σε ροζ
χρώμα, υποδηλώνοντας την
υποστήριξη του Δήμου Βέ-
ροιας στην καμπάνια ενημέ-
ρωσης και στη συνέχεια ακο-
λούθησε μουσικοχορευτικό
πρόγραμμα.

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Βόλου  διοργάνωσε  προληπτική ψηλάφηση μαστού,  στο ΚΑΠΗ του Δήμου «ΘΕΟΦΙΛΟΣ»,
σε γυναίκες 24 ετών και άνω. Ο συνολικός αριθμός των γυναικών που εξετάστηκαν ανήλθε στις 29. Οι εξεταζόμενες
ενημερώθηκαν από ειδικό χειρουργό, με εξειδίκευση στο μαστό, για τα αποτελέσματα των εξετάσεων και παράλληλα
παραπέμφθηκαν για μαστογραφία 2 εξεταζόμενες.
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ΚΕΠ Υγείας
Δήμος Λαγκαδά 
Ιανουάριος 2019 - Προληπτικός
Μαστογραφικός έλεγχος με κινητή
μονάδα μαστογράφου
Ο Δήμος Λαγκαδά, πραγματοποίησε τετραή-
μερο προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου,
σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και την Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία, στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής ευθύνης του και με στόχο την προ-
στασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγεί-
ας, με κινητή μονάδα της ΕΑΕ. Η κινητή Μο-
νάδας Μαστογράφου, επισκέφθηκε τα Δ.Δ.
Ζαγκλιβερίου και Σοχού ενώ κεντρικό σύν-
θημα ήταν «Καρκίνος του Μαστού, Ελάτε να
κάνουμε την πρόληψη ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ».

Δήμος Μεγαρέων
11/04/2019 - Προληπτικές
Εξετάσεις - Καρκίνος του
Μαστού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων προ-
γραμμάτισε για τις γυναίκες του δήμου, ηλι-
κίας 40 έως 70 ετών, δωρεάν Μαστογραφι-
κό έλεγχο. 

Δήμος Μεταμόρφωση
21- 22/2/2019 - Επίσκεψη
Κινητής Μονάδας
Μαστογράφου
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του δήμου Μεταμόρφωσης,
σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινι-
κή Εταιρεία και το παράρτημα της ΝΙΦΗΜ,
υλοποίησε για μια ακόμη χρονιά, το πρό-
γραμμα δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου,
σε γυναίκες ηλικίας από 40 έως 70 ετών,
που λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν
έχουν πρόσβαση σε μαστογραφικό έλεγχο.

10- 17/5/2019 -
Μαστογραφίες 
Ο δήμος Μεταμόρφωσης, σε συνεργασία με
το Σύνδεσμο Αιμοδοτών, δωρητών οργάνων
σώματος και μέριμνας υγείας «ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ», πραγματοποίησε δράση προ-
ληπτικού ελέγχου μαστού στα ιατρεία του
δήμου, με τον ογκολόγο- μαστολόγο κ. Ηλία
Λάππα. 

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου 15-16/4/2019 -
Πραγματοποίηση δωρεάν Ιατρικών 
εξετάσεων από τους «Γιατρούς του
Κόσμου Ελλάδος» (ψηλάφηση μαστού)
Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, με το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά
του αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, πραγματοποίησε με
την συνεργασία των «Γιατρών του Κόσμου Ελλάδος», στις 15 και 16 Απριλί-
ου δωρεάν Ιατρικές εξετάσεις. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη και
εξετάσθηκαν συνολικά 338 άτομα, ενώ γυναικολόγος παρείχε σε 39 γυναί-
κες ψηλάφηση μαστού και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

24/10/2019 - Ενημερωτική δράση με
αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα 
κατά του καρκίνου του μαστού»
Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου με τις κοινωνικές δομές (Κέντρο Κοινότητας με
Παράρτημα Ρομά) του αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
πραγματοποίησε ενημερωτική δράση, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα
κατά του καρκίνου του μαστού», μέσω έντυπου ενημερωτικού υλικού. 

Δήμος Ιλίου 01-31/10/2019 -
Ενημερωτική δράση 
Ο Δήμος Ιλίου συμμετέχοντας στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το μήνα
Οκτώβριο που ήταν αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, φω-
ταγώγησε με ροζ χρώμα το Δημαρχείο, με στόχο να προβληματίσει, να ενημε-
ρώσει και να ενισχύσει τη σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης. 

25/10/2019 Δράση ευαισθητοποίησης 
για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης 
κατά του Καρκίνου του Μαστού
Με το σύνθημα «Κλείσε ραντεβού με την πρόληψη» πραγματοποιήθηκε η δρά-
ση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στο Δήμο Ιλίου, όπου με τη
στήριξη της ηθοποιού Βάσιας Τριφύλλη μοιράστηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό
και ροζ κορδελάκια, διεθνές σύμβολο της εκστρατείας ενημέρωσης.

Δήμος Μεσσήνης
4/14/2019 - Επίσκεψη Κινητής
Μονάδας Μαστογράφου 
Ο Δήμος Μεσσήνης, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Δωρεάν Μαστο-
γραφικού Ελέγχου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας που στηρί-
ζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε., οργάνωσε δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε γυ-
ναίκες ηλικίας 40 έως 70 ετών, στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης.
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Δήμος Νέας Σμύρνης 23, 24 & 25/04/2019 - Μαζί 
μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο του μαστού παρελθόν
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία, διοργάνωσαν δωρε-
άν προληπτικό έλεγχο Μαστογραφίας. Η εξέταση έγινε με την κινητή μονάδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας,
έξω από το χώρο των Δημοτικών Ιατρείων. 

Δήμος Παύλου - Μελά 13/4/2019 
- Μέρες Υγείας 2019 «Προληπτικός έλεγχος Μαστού»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προνοιακών Θεμάτων διοργάνωσε δωρεάν προληπτικό έλεγχο μα-
στού, στην δημοτική ενότητα Πολίχνης, στο πλαίσιο της δράσης «Μέρες Υγείας 2019». Την εξέταση πραγματοποίησε
η επιστημονική ομάδα του Χειρουργού-Ειδικού σε παθήσεις μαστού κ. Τσιφτσόγλου Αριστείδη, του Χειρουργού Γυ-
ναικολόγου κ. Δεσίρη Κλέαρχου και του Χειρουργού-ειδικού σε παθήσεις μαστού κ. Ανανιάδη Ανανία.

Δήμος Νέας Προποντίδας Φεβρουάριος - Απρίλιος 2019 - Δωρεάν
Προληπτικός Έλεγχος Μαστού (Μαστογραφία - Ψηλάφηση)

Διοργάνωση δωρεάν προληπτι-
κών ελέγχων μαστού, σε συνερ-
γασία με την Κινητή Μονάδα Μα-
στογράφου του Θεαγένειου Νο-

σοκομείου Θεσσαλονίκης, πραγ-
ματοποιήθηκε τους πρώτους μή-
νες του 2019. Είχε προηγηθεί
ενημέρωση για την ευαισθητοποί-

ηση του κοινού τους μήνες Νοέμ-
βριο και Δεκέμβριο του 2018 και
είχαν δηλώσει συμμετοχή 300 γυ-
ναίκες για να εξεταστούν. 
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Δήμος Περιστερίου 
28/03/2019 - Ενημερωτική Ομιλία «Καρκίνος του Μαστού»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία και τις 1η και 2η ΤΟΜΥ
Περιστερίου, διενήργησαν ενημερωτική ομιλία, με θέμα «Καρκίνος του Μαστού», στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου. 

Δήμος Πύδνας - Κολινδρού 
13/10/2019 / 20/10/2019 / 10/11/2019 - 3 Ενημερωτικές
Ομιλίες με θέμα «Αγωγή υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού διοργάνωσε 3 ενημερωτικές ομιλίες, με θέμα «Αγωγή υγείας για τη σύγ-
χρονη γυναίκα». Η 1η πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου και ο αριθμός των γυναικών που παρακολού-
θησαν την ομιλία ήταν 70. Η 2η ομιλία πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Κολινδρού με τη συμμετοχή 74 γυναι-
κών ενώ η 3η ομιλία πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Μακρυγιάλου όπου παρακολούθησαν περίπου 20 γυ-
ναίκες. Ομιλητής ήταν ο γυναικολόγος Μωραϊτης Βασίλειος, ο οποίος ανέπτυξε τα θέματα: καρκίνος του μαστού, καρ-
κίνος του τραχήλου της μήτρας και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, με εύστοχο και απόλυτα κατανοητό τρόπο.

Δήμος Ωραιοκάστρου
13- 14/01/2019 - Πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου συμμετείχε
στο πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφι-
κού Ελέγχου, της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας που στηρίζεται από
την Κ.Ε.Δ.Ε. Η μονάδα μαστογράφου,
βρισκόταν για 2 ημέρες έξω από τις
Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
όπου πραγματοποίησε δωρεάν μαστο-
γραφικό έλεγχο σε γυναίκες που δεν
είχαν την οικονομική δυνατότητα ή
επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για
πραγματοποίηση μαστογραφίας σε κά-
ποιο εργαστήριο ιδιωτικά.
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Πρόγραμμα Ψηφιακών Μαστογραφιών
με 5.050 δωρεάν μαστογραφίες 
Από τον Οκτώβριο 2012, το ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ σε συνεργασία με το Σύλλογο
Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκο-
μείου «Οι Αγ. Ανάργυροι», το Κέν-
τρο Μαστού και τους δήμους - μέλη
του Δικτύου, προσπαθήσαμε να
προσφέρουμε σε ευπαθείς πληθυ-
σμιακές ομάδες γυναικών, το ισότι-
μο δικαίωμα στην ΠΡΟΛΗΨΗ, μέσα
από την παροχή δωρεάν μαστογρα-
φιών, με δυνατότητα της εκ μέρους
τους, προμήθειας του CD. 

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω των ΚΕΠ
Υγείας των Δήμων - μελών μας, οι
δημότισσες προσέρχονται για δω-
ρεάν έλεγχο και δωρεάν επανέλεγ-
χο, όπου απαιτείται σύμφωνα με τα
ιατρικά πρωτόκολλα. Πλέον όμως,
από τον Μάρτιο 2016, η προμήθεια
του CD κόστους 5€ για κάθε γυναί-
κα είναι υποχρεωτική, με σκοπό, τό-
σο για το Σύλλογο Φίλων Ογκολογι-
κού Νοσοκομείου να καλύψει τα
δυσβάσταχτα κόστη για το πρό-
γραμμα, όσο και για τις γυναίκες να
έχουν την μαστογραφία 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 επιτυγ-
χάνεται η στήριξη και η συνέχιση
του Προγράμματος Μαστογρα-
φιών. 

Ένα Πρόγραμμα, που όλα αυτά τα
χρόνια, μέσα από τον αριθμό των
γυναικών που έχουν εξεταστεί αλλά
και τον αριθμό των ύποπτων / θετι-
κών αποτελεσμάτων που έχουν
βρεθεί και έχουν παραπεμφθεί
στους γιατρούς του Νοσοκομείου
για περαιτέρω εξετάσεις διάγνωση

και θεραπεία, μας τονίζει πόσο ση-
μαντική είναι η βοήθεια που προ-
σφέρεται σε άπορες και ανασφάλι-
στες γυναίκες. Μέχρι σήμερα διε-
νεργήσαμε 5.050 μαστογραφίες σε
ανασφάλιστες, άπορες και άνεργες
γυναίκες από 45 έως 69 χρόνων σε

51 Δήμους. 909 από τις 5.050 ΜΑ-
ΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κρίθηκαν ύποπτες,
δηλ. ποσοστό 18%, γεγονός που
οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνη-
ση των περιστατικών αυτών με υπέ-
ρηχο ή με εντοπιστική μαστογραφία
όπου χρειάστηκε. 



Ετήσιος 
απολογισμός2019

56

ΚΕΠ Υγείας
Τρόπος συμμετοχής:
Οι ΟΤΑ μέλη που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, μπορούν να στείλουν το σχετικό αίτημα συμμετοχής
που βρίσκεται στο site μας, στο email: kepygeias@eddyppy.gr .

Για την πληρέστερη ενημέρωση των γυναικών, το ΕΔΔΥΠΠΥ δημιούργησε ένα βίντεο, το οποίο έχει δημοσιευθεί στο
Youtube και συγκεκριμένα στη διεύθυνση (LINK): 
www.youtube.com/watch?v=BLTMeXEFWK8 
καθώς επίσης έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δικτύου στη διεύθυνση:
http://www.hellasnews.tv/eddyppy/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&task=videodirectlink&id=441.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο
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Καρκίνος Τραχήλου μήτρας
Ο καρκίνος του τραχήλου της μή-
τρας αποτελεί τον δεύτερο πιο συ-
χνό καρκίνο στις γυναίκες, μετά
τον καρκίνο του μαστού, ειδικά
στη μέση ηλικία. Οι περισσότεροι
καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας
αναπτύσσονται στη μεταβατική
ζώνη και αρχίζουν στην επιφάνεια
του τραχήλου της μήτρας.

Οι παράγοντες κινδύνου για την ανά-
πτυξη καρκίνου του τραχήλου της μή-
τρας, περιλαμβάνουν τη λοίμωξη από
τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων,
το κάπνισμα, την ανοσοκαταστολή και
τη λοίμωξη από χλαμύδια.

Τα φυσιολογικά κύτταρα δεν ανα-
πτύσσουν έναν καρκίνο απευθεί-
ας, αλλά πρώτα εμφανίζονται προ-
καρκινικές αλλαγές, οι οποίες στη
συνέχεια μπορούν να εξελιχθούν
σε καρκίνο.

Αυτές οι προ-καρκινικές αλλαγές
μπορούν να ανιχνευθούν από το
τεστ Παπανικολάου (τεστ PAP) και
να αντιμετωπιστούν, προλαμβά-
νοντας την ανάπτυξη του καρκί-
νου. 

Η Πρόληψη αυτής της μορφής
καρκίνου, καθώς και η ευαισθητο-

ποίηση και ενημέρωση των δημο-
τών, ήταν στόχος του ΚΕΠ υγείας
και το έτος 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2019 πραγμα-
τοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερί-
δες για τον Καρκίνο Τραχήλου μή-
τρας με θέμα την «Αγωγή υγείας
για τη Σύγχρονη γυναίκα» κα-
θώς και ενημερωτικές ημερίδες
για την «Εφηβική Ηλικία» στα Λύ-
κεια των Δήμων μελών ενώ πα-
ράλληλα διοργανώθηκαν δράσεις
με δωρεάν εξετάσεις, από τις
οποίες ωφελήθηκαν περισσότε-
ρες από 3.000 Δημότισσες. 

Η Διεύθυνση Κοινωνι-
κής Πολιτικής του Δή-
μου Αγίων Αναργύρων -
Καματερού, σε συνερ-
γασία με το Κέντρο Υγεί-
ας Αγίων Αναργύρων,
πραγματοποίησε δωρε-
άν προληπτικό γυναικο-
λογικό έλεγχο, σε γυ-

ναίκες του Δήμου. Οι
λήψεις πραγματοποι-
ήθηκαν από τις Μαίες
του Κέντρου Υγείας
Αγίων Αναργύρων, με
την παρουσία Ιατρού
Γυναικολόγου. Συνολι-
κά εξετάστηκαν 90 γυ-
ναίκες.

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού 17/1, 07 & 28/02, 
14/03 & 04/04 2019 - Πάρε τη Ζωή στα Χέρια σου!

13/5/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Αγωγή υγείας για την Εφηβική Ηλικία»

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Αγίων Αναργύρων - Καματερού, υπό την αιγίδα
του ΚΕΠ Υγείας, πραγματοποίησε Ενημερωτική
Ομιλία με θέμα: Εφηβεία και σεξουαλική διαπαιδα-
γώγηση. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε από επαγ-
γελματίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
στους μαθητές της Ε΄ Τάξης του 7ου Δημοτικού
Σχολείου Καματερού. Οι θεματικές που παρουσιά-
στηκαν αφορούσαν τις αλλαγές στην εφηβεία, την
ατομική υγιεινή καθώς και ενημέρωση για τα σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ενώ ακολού-
θησε βιωματικό εργαστήρι όπου οι μαθητές αποτύ-
πωσαν, μέσα από εργασία σε μικρές ομάδες, την
δική τους οπτική για την εφηβεία.
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας
8/5/2019 - «Αγωγή
Υγείας Για την
Σύγχρονη Γυναίκα» 
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ενημερωτι-
κή ομιλία για την πρόληψη του καρκί-
νου του τραχήλου της μήτρας και την
HPV λοίμωξη, σε συνεργασία με την
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας. Την
ημερίδα παρακολούθησαν περισσότε-
ροι από 40 δημότες. Εισηγήτρια στην
ημερίδα ήταν η κα. Κωνσταντινίδου
Ελένη, Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία
Βαρβάρα».

09/05/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας πραγμα-
τοποίησε ενημερωτική Ομιλία με θέμα: «Αγωγή υγείας για την Εφηβική Ηλι-
κία» στο 1ο Γενικό Λύκειο, την οποία παρακολούθησαν 180 μαθητές. 

07/11/2019 - Ημερίδα για 
τον «Καρκίνο του τραχήλου της Μήτρας» 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία
με το Κέντρο Υγείας Νίκαιας και
την 2η Υγειονομική περιφέρεια
Πειραιώς και Αιγαίου, διοργά-
νωσε Ημερίδα και προληπτικό
έλεγχο HPV DNA test και test
Παπανικολάου για την πρόλη-
ψη του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας.

2019 «Δωρεάν τεστ Παπ»
Το ΚΕΠ Υγείας, στο πλαί-
σιο των δράσεών του για
την πρόληψη και την προ-
αγωγή της υγείας των πο-
λιτών σύναψε ετήσια συ-
νεργασία με το Κέντρο
Υγείας Αιγάλεω, διοργα-
νώνοντας δωρεάν προλη-
πτικές εξετάσεις τεστ Πα-
πανικολάου (test Pap) για
όλες τις γυναίκες του δή-
μου. Συνολικά ωφελήθη-
καν 30 γυναίκες. 

Δήμος Αιγάλεω
12/5/2019 -
Ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού για τα
σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα
νοσήματα και του HPV
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με
την κοινωνική υπηρεσία και την
Ελληνική Εταιρία Λοιμώξεων,
πραγματοποίησαν ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
για τα ΣΜΝ, μοιράστηκαν 450
φυλλάδια, 350 προφυλακτικά και
δόθηκαν συμβουλές για την πρό-
ληψη των ΣΜΝ και του HPV.

Δήμος Βέροιας
2019 - Εξέταση 
τεστ ΠΑΠ
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με
το τμήμα «Οικογενειακού Προ-
γραμματισμού» του Νοσοκομείου
παρέπεμψαν όλο το έτος γυναί-
κες, ώστε να πραγματοποιήσουν
δωρεάν εξέταση τεστ ΠΑΠ.
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας
12/7/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Αγωγή Υγείας Για τη Γυναίκα» 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία, το Κέντρο Υγείας και τα ΤΟΜΥ, διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία στους κατοίκους του Δήμου, με θέμα τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας και το εμβόλιο κατά του καρκίνου της
μήτρας. Συνολικά ο αριθμός κατοίκων που παρακολούθησε την ομιλία, υπερέβη τους 98 ενώ οι ομιλητές απήντησαν,
με τρόπο κατανοητό, στα ερωτήματα που ακολούθησαν. Η συνεργασία με το Κέντρο Υγείας και τα ΤΟΜΥ θα συνεχιστεί
και με άλλες δράσεις.

Ιανουάριος-Ιούνιος 2019 - Προληπτικές εξετάσεις 
για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας - Τεστ ΠΑΠ
Το ΚΕΠ Υγείας και η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας παρείχε, στις γυναίκες του ΤΕΒΑ ηλικίας 40-69 ετών, τη δυνατότη-
τα ΔΩΡΕΑΝ εξέτασης Test Παπ. 

1-30/11/2019 - Εξέταση Τεστ ΠΑΠ για 
τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την μαία κυρία Α. Μπράιλα και τον εθελοντή ιατρό γυναικολόγο κ. Σ. Σαμόλη, πραγ-
ματοποίησαν κατόπιν ραντεβού, 50 τεστ Παπ, στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου. Τα τεστ στάλθηκαν στο Νοσοκομείο
Αλεξάνδρα. 

Δήμος Ασπροπύργου
16-20/5/2019 - Γυναικολογικός Έλεγχος & Τεστ ΠΑΠ
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συ-
νεργασία με το Δήμο
Ασπροπύργου και τη
2η Υγειονομική Περι-
φέρεια, στο πλαίσιο
της προληπτικής ια-
τρικής, πραγματοποί-
ησε γυναικολογικό
έλεγχο και Τεστ ΠΑΠ,
σε ενήλικες δημότισ-
σες, από ειδικό κλιμά-
κιο Ιατρών και Νοση-
λευτών. Η εξέταση
πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο δράσεων
προληπτικής ιατρι-
κής, προκειμένου να
ωφεληθούν οι ευαί-
σθητες κοινωνικές
ομάδες, με παροχή
υπηρεσιών υγιεινής
και πρόληψης.



Δήμος
Καλαμαριάς
08/03 -
08/05/2019 -
Προληπτική
εξέταση Καρκίνου
τραχήλου της 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με
το Κέντρο Υγείας 25ης Μαρτίου,
με αφορμή τη γιορτή της γυναί-
κας, πραγματοποίησε προληπτική
εξέταση τεστ ΠΑΠ, σε γυναίκες
ασφαλισμένες και ανασφάλιστες.
Ο σκοπός της δράσης ήταν η πρό-
ληψη και η έγκαιρη διάγνωση της
ασθένειας έτσι ώστε η ασθενής να
οδηγηθεί στην έγκαιρη αναζήτη-
ση βοήθειας. 

Δήμος Λοκρών
08/04/2019 -
Ενημερωτική
Ομιλία « Εμβόλιο
κατά του καρκίνου
του τραχήλου της
μήτρας»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου διοργά-
νωσε ημερίδα, σε συνεργασία με
το Κέντρο Υγείας Αταλάντης, με
θέμα «Εμβόλιο κατά του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας». Η ομι-
λία απευθυνόταν σε όλους τους
δημότες, την παρακολούθησαν
περίπου 100 άτομα, ενώ ομιλητές
ήταν ο κ. Μπερδέκας Κ. Γενικός
Ιατρός, η κα. Λουκοπούλου Α. -
Μαία και ο κ. Αναστασίου Δ.- Παι-
δίατρος. Το θέμα παρουσιάστηκε
με άριστο τρόπο και έγινε απόλυ-
τα κατανοητό στο κοινό ενώ ακο-
λούθησαν και ερωτήσεις στο τέ-
λος της ομιλίας.
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Δήμος Γαλατσίου
2019 - Δωρεάν Τεστ ΠΑΠ
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την εθελόντρια Μαία, καθ ‘ όλη τη διάρκεια
του χρόνου, διεξήγαγε τεστ Παπ, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αλεξάν-
δρα.

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
2019 - Προληπτικές Εξετάσεις Καρκίνου
Τραχήλου της Μήτρας 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, σε συνεργασία
με τα εθελοντικά ιατρεία του Δήμου Ελλη-
νικού - Αργυρούπολης, παρείχε την δυνα-
τότητα, σε όλες τις γυναίκες του δήμου,
ασφαλισμένες και ανασφάλιστες, να υλο-
ποιήσουν εντελώς Δωρεάν Τεστ Παπανι-
κολάου αλλά και να ενημερωθούν για τον
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Δήμος Ηλιούπολης 16/1, 30/1, 
13 & 27/3/2019 - Προληπτικές
Γυναικολογικές Εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με την γυναικολόγο κα. Γκεσούλη
πραγματοποίησε γυναικολογικές εξετάσεις και παραπομπή για περαιτέρω
προληπτικές εξετάσεις. 

6/2/2019 Ενημερωτική Ομιλία 
«Αγωγή Υγείας για την Εφηβική Ηλικία »
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, διοργάνωσε δύο (2) ενημε-
ρωτικές ομιλίες, στους μαθητές του 3ου Λυκείου, με θέμα την αντισύλληψη
και το εμβόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας αντίστοιχα. Συνολικά ο αριθμός
των μαθητών που παρακολούθησε την ομιλία υπερέβη τους 300 ενώ ομιλη-
τής ήταν ο γυναικολόγος κ. Γ. Τσιτσές. Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξε ο κ.
Τσιτσές και τα δύο ιατρικά θέματα ήταν μοναδικός. Κατάφερε, με απόλυτα
κατανοητό τρόπο και άψογη διαχείριση του πολυπληθέστατου μαθητικού
ακροατηρίου, να ενημερώσει και να αναπτύξει τα σημαντικά αυτά θέματα στο
μαθητικό κοινό.

Δήμος Ιλίου
2019 - Δωρεάν εξέταση ΠΑΠ 
Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με
την Μαία του Δήμου, διοργάνωναν Δωρεάν εξετάσεις Τεστ ΠΑΠ σε όλες τις
δημότισσες, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση νοσημάτων
του τραχήλου της μήτρας.



Ετήσιος 
απολογισμός 2019

61

Δήμος Μεγαρέων 
09/01/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις - ΤΕΣΤ ΠΑΠ
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Μεγάρων, διενήργησε προληπτικές εξετάσεις (τεστ
ΠΑΠ). Συνολικά ωφελήθηκαν 20 γυναίκες από την δράση. 

Δήμος Παύλου - Μελά 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία με θέμα «Προληπτι-
κός Γυναικολογικός Έλεγχος» για τις γυ-
ναίκες όλων των δημοτικών ενοτήτων
του Δήμου Παύλου Μελά με ομιλητή τον
Γυναικολόγο - Χειρουργό κ. Κανάρη
Αλέξανδρο.
1/4/2019 - Περιοχή Ηλιούπολης
8/4/2019 - Περιοχή Σταυρούπολης 
24/5/2019 - Περιοχή Μετεώρων

Μέρες Υγείας 2019 «Τεστ Παπ»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προνοιακών Θεμάτων, διοργάνωσε δωρεάν Τεστ Παπ, στο πλαίσιο
της δράσης «Μέρες Υγείας 2019». 8,10/04/2019 - σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Ευόσμου
15/4/2019 - σε συνεργασία με την Χειρουργό - Γυναικολόγο κα. Γρηγοριάδου Ριόλα
17/4/2019 - σε συνεργασία με τον Χειρουργό - Γυναικολόγο κ. Κανάρη Αλέξανδρο

Δήμος Περιστερίου
2019 - Δωρεάν Τεστ ΠΑΠ σε γυναίκες με χαμηλό εισόδημα
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου, σε συνεργασία με το 2ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου και το Κέντρο Μάνας και
Παιδιού, έδωσε τη δυνατότητα σε γυναίκες, που είναι ανασφάλιστες ή με χαμηλό εισόδημα, να κάνουν δωρεάν Τεστ
ΠΑΠ για την πρόληψη του Καρκίνου της Μήτρας όλο το έτος 2019. 

Δήμος Πύδνας - Κολινδρού 
Ενημερωτικές Ομιλίες «Αγωγή υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, διοργάνωσε ενημερωτικές ομιλίες σε γυναίκες, με θέμα
τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ομιλητής
ήταν ο γυναικολόγος κ. Μωραϊτης Βασίλειος, ο οποίος ανέπτυξε τα ιατρικά θέματα, με εύστοχο και απόλυτα κατανοη-
τό τρόπο.
13/10/2019 - Δημοτική Ενότητα Αιγινίου
20/10/2019 - Δημοτική Ενότητας Κολινδρού
10/11/2019 - Δημοτική Ενότητα Μακρυγιάλου
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Επιβαρυντικοί Παράγοντες για 
την εμφάνιση Καρδιοπαθειών
& Πρόληψη Καρδιαγγειακών Επεισοδίων
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η νούμερο ένα αιτία
θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περισσότεροι
άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρδιαγγειακά
νοσήματα, παρά από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Εκτιμάται
ότι παγκοσμίως, περισσότεροι από 17.300.000 άνθρω-
ποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρδιαγγειακές παθή-
σεις, αποτελώντας το 30% του συνόλου 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 παχυσαρκία
n Ηλικία
n Στρες
n Κληρονομικότητα

Είναι αποδεδειγμένο ότι το 80% των παραγόντων κινδύ-
νου για εμφάνιση καρδιαγγειακών νόσων μπορεί να
εξαλειφθεί εάν ένα άτομο προσαρμόσει τον τρόπο ζωής
του, στους συγκεκριμένους τομείς, προς τη σωστή κα-
τεύθυνση.

Στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι ο εντοπισμός των
παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακής
νόσου σε κάθε άτομο, έτσι ώστε με την έγκαιρη παρέμ-
βαση, σε συμβουλευτικό επίπεδο και με την κατάλληλη

φαρμακευτική αγωγή, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις
οδηγίες του ειδικού καρδιολόγου, να μπορέσει ο καθέ-
νας να διατηρήσει σε καλή κατάσταση το καρδιαγγειακό
του σύστημα και να αποφύγει σοβαρά καρδιαγγειακά
συμβάντα - κυρίως αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και
εμφράγματα του μυοκαρδίου - σε πρώιμη ηλικία.

Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγεί-
ας, το 2019 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερί-
δες για τον Καρδιαγγειακό Κίνδυνο και διοργανώθηκαν
δράσεις, με δωρεάν εξετάσεις, από τις οποίες ωφελήθη-
καν περισσότεροι από 25.000Δημότες. 

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Ιανουάριος - Μάρτιος 2019 
- Αγαπώ τον Εαυτό μου 
Φροντίζω την Υγεία μου
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και το
Γραφείο Προαγωγής Υγείας, ύστερα από
την διάθεση ταινιών μέτρησης σακχάρου
και χοληστερόλης από το ΚΕΠ Υγείας,
πραγματοποίησε δωρεάν μετρήσεις σακ-
χάρου, χοληστερίνης και αρτηριακής πίε-
σης στους κατοίκους της πόλης των Αγίων
Αναργύρων - Καματερού. Η δράση πραγ-
ματοποιήθηκε κάθε Πέμπτη, για τρεις μή-
νες, στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρε-
σίας.
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10/04/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
για της καπνιστικές συνήθειες
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία με θέμα
«Καπνιστικές συνήθειες - Καρκίνος πνεύμονα» εισηγη-
τής ήταν ο κ. Κοθώνας Κωνσταντίνος, Υπολοχαγός (ΥΝ),
MSc, Νοσηλευτής ΝΜ 3Α (Χειρουργική - ΑΓΓΧ Κλινική)
401 Γ.Σ.Ν.Α.

14-20/10/2019 
- Θεματική εβδομάδα δράσεων με τίτλο
«Επανεκκίνηση καρδιάς, Αλλάζω τη ζωή
μου, φροντίζω την Καρδιά μου» 
Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο τη  ς
Παγκόσμιας Ημέρας για την ΚΑΡΠΑ “World Restart A
Heart 2019”, πραγματοποίησε θεματική εβδομάδα δρά-

σεων με τίτλο «Επανεκκίνηση καρδιάς, Αλλάζω τη ζωή
μου, φροντίζω την Καρδιά μου», από 14 έως 20 Οκτω-
βρίου 2019. Εντός της Θεματικής Εβδομάδας πραγμα-
τοποιήθηκαν: 

14/10/2019 Ημερίδα για τον
καρδιαγγειακό κίνδυνο

15/10/2019 Eνημερωτική ομιλία στο 1ο
Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο «δια βίου άσκηση και
διατροφή»

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 03/04/2019 - Ενημερωτική Ομιλία για το σακχαρώδη διαβήτη
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία με θέμα «Σακχα-
ρώδης διαβήτης». Εισηγητής ήταν ο κ. Θεοδοσόπουλος Λάμπρος, Νοσηλευτής, MSc,Υπεύθυνος Γραφείου Νοσηλευ-
τικής Εκπαίδευσης, Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα».
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ΚΕΠ Υγείας
15/10/2019 Ενημέρωση των μαθητών του
2ου Λυκείου σε πρώτες βοήθειες ΚΑΡΠΑ

15/10/2019 Ενημέρωση για υπερτασική
καρδιοπάθεια σε μεγάλες ηλικίες

15/10/2019 Ενημέρωση για μεταβολικό
σύνδρομο

15/10/2019 Ενημέρωση για το σακχαρώδη
διαβήτη

16/10/2019 Eνημερωτική ομιλία στο 2ο
Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο «δια βίου άσκηση και
διατροφή»

16/10/2019 Ενημέρωση των μαθητών του
1ου Λυκείου σε πρώτες βοήθειες ΚΑΡΠΑ 

17/10/2019 Eνημερωτική ομιλία στο 1ο
Λύκειο «δια βίου άσκηση και διατροφή»

17/10/2019 Βιωματικά εργαστήρια -
τεχνικές χαλάρωσης: yoga therapy

17/10/2019 Βιωματικά εργαστήρια -
τεχνικές χαλάρωσης: διαλογισμός

17/10/2019 Βιωματικά εργαστήρια -
τεχνικές χαλάρωσης: yoga nidra

18/10/2019 Eνημερωτική ομιλία στο 2ο
Λύκειο «δια βίου άσκηση και διατροφή»

19/10/2019 Α’ βοήθειες και ΚΑΡΠΑ 
για τον γενικό πληθυσμό

15/5/2019 - «Ο χρόνος είναι
«μυοκάρδιο»…» 
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία με θέμα τα καρ-
διαγγειακά νοσήματα. Ο χρόνος είναι σωτήριος σε
περίπτωση εμφράγματος. 
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20/10/2019 Συμβολικός περίπατος και
άσκηση
Την Κυριακή 20 Οκτώβρη περπατάμε 800 μ. συμβολικά
για την υγεία της καρδιάς μας! Γιόγκα, πιλάτες, TRX,
Gym Park, Καρδιοπνευμονική Αναζοωγόνηση - ΚΑΡΠΑ.
Και για τους μικρούς μας φίλους τεχνικές καταρρίχησης
(rapel) και εναέρια μετακίνηση (tirolesa).

Δήμος Αιγάλεω 26-27/11/2019 - Εκτίμηση
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε εξέταση εκτίμησης καρδιαγ-
γειακού κινδύνου σε συνεργασία με την ΕΛΙΚΑΡ, για την
πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Συνολικά ο
αριθμός των εξεταζόμενων ήταν 125. Υπεύθυνη από την
ΕΛΙΚΑΡ ήταν η κυρία Πομόνη και οι καρδιολόγοι από το
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ήταν η κα. Πενεσοπούλου και
η κα. Ξανθοπούλου.

Δήμος Αλίμου Νοέμβριος 2019 -
Προληπτικές Εξετάσεις «Μέτρηση
σακχάρου και γλυκοζυλιωμένης
αιμοσφαιρίνης»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Ελληνική Διαβητο-
λογική Εταιρεία, στo πλαίσιo της Παγκόσμιας Ημέρας
Διαβήτη, πραγματοποίησε δράση μέτρησης σακχάρου
και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Η δράση πραγμα-
τοποιήθηκε στο χώρο του ΚΕΠ Υγείας και στα Δημοτικά
Ιατρεία του Δήμου. 

Δεκέμβριος 2019 - Προληπτικές Εξετάσεις
«Μέτρηση χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων,
HDL, LDL, non-hdl, αθηρωματικού δείκτη» 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινω-
νικής Αντίληψης του Δήμου, πραγματοποίησε δράση μέ-
τρησης χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, HDL, LDL, non-

hdl, αθηρωματικού δείκτη. Η δράση πραγματοποιήθηκε
στο χώρο του ΚΕΠ Υγείας, στα Δημοτικά Ιατρεία και στα
τρία ΚΑΠΗ του Δήμου Αλίμου. 

Δήμος Αριστοτέλη 2019 
- «Αγωγή υγείας για την Τρίτη Ηλικία» 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη δομή «Βοήθεια στο
Σπίτι», πραγματοποίησε μια φορά την εβδομάδα για όλο
το έτος, μέτρηση σακχάρου, χοληστερίνης και πίεσης,
στα ΚΑΠΗ του Δήμου. Συνολικά ο αριθμός των ωφελού-
μενων δημοτών ανέρχεται τους 500.

Δήμος Ασπρόπυργου 2019 - Πρόγραμμα
Άσκησης «Πρωινό Περπάτημα»            
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Άθλη-
σης Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, υλοποίησε
ένα πρόγραμμα άσκησης για όλους, το «Πρωινό Περπά-
τημα». Με συχνότητα άσκησης δύο φορές την εβδομά-
δα για όλο το έτος, και υπό την επίβλεψη και καθοδήγη-
ση εξειδικευμένου προσωπικού (Καθηγητή Φυσικής
Αγωγής και νοσηλευτή), άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50
ετών και άνω συμμετείχαν σε οργανωμένο πρόγραμμα
αερόβιας άσκησης και στη συνέχεια ακολούθησαν συγ-
κεκριμένο ασκησιολόγιο κινητοποίησης αρθρώσεων και
ενδυνάμωσης μεγάλων μυϊκών ομάδων. Στην έναρξη
και λήξη κάθε συνεδρίας καταγράφονται η αρτηριακή
πίεση και η καρδιακή συχνότητα. Η βελτίωση της καρδι-
οαναπνευστικής ικανότητας, αλλά και η αύξηση της γε-
νικότερης κινητικότητας, τα οποία δυστυχώς μειώνονται
με το πέρας των χρόνων, αποτελούν κύριους στόχους
του προγράμματος.

02/2019 - Ενημερωτικό Σεμινάριο
«Βρεφική Παχυσαρκία» & «Παιδική
Παχυσαρκία»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχεί-
ρηση του Δήμου Ασπροπύργου, διοργάνωσε ενημερω-
τική ημερίδα για την παχυσαρκία στην Βρεφική Ηλικία,
στους βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Ασπροπύργου
και ενημερωτική ημερίδα για την παχυσαρκία στην Παι-
δική Ηλικία, στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου
Ασπροπύργου. Ομιλήτρια ήταν η κα. Βίκυ Καραγιάννη,
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος με MBA και PhD, η
οποία ανέφερε σχετικά ότι το θέμα της διατροφής είναι
βασικό, ειδικά σε αυτή τη μικρή, τρυφερή ηλικία των παι-
διών, τονίζοντας τα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής,
και αναφέροντας ότι το ποσοστό της παιδικής παχυσαρ-
κίας στη χώρα μας ανέρχεται στο 35%, κάτι άκρως ανη-
συχητικό. Η κα. Καραγιάννη, ανά τακτά διαστήματα, θα
είναι κοντά στα παιδιά και θα κάνει μετρήσεις, ώστε να
δημιουργήσει ένα προφίλ, ξεχωριστά, για κάθε παιδί.
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17/05/2019 - Ενημερωτική Ομιλία «Open
Day Μεσογειακής Διατροφής»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχεί-
ρηση του Δήμου διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με
θέμα τη Μεσογειακή διατροφή. Η ημερίδα ήταν αποτέ-
λεσμα των σεμιναρίων που πραγματοποίησε, καθ’ όλη
την χρονιά, η ΚΕΔΑ, με πρωτοβουλία της Προέδρου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης κας. Σοφίας Μαυρίδη, για
τους γονείς των παιδιών των βρεφικών σταθμών και των
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου. Κύρια
ομιλήτρια της ημερίδας ήταν η Κλινική Διαιτολόγος-Δια-
τροφολόγος MBA PhD(c), Καραγιάννη Βασιλική, η
οποία, μεταξύ άλλων, ανέλυσε τα αποτελέσματα των με-
τρήσεων που πραγματοποιήθηκαν, για πρώτη φορά σε
παγκόσμιο επίπεδο, σε βρέφη του Δήμου Ασπροπύρ-
γου. Παράλληλα για το θέμα της παχυσαρκίας μίλησαν
οι συνεργάτες της Κοινωφελούς Επιχείρησης, κα. Κού-
ρια Ιωάννα, ΜSc, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, και η
κα. Σβουρδάκου Δέσποινα, Δρ. Εγκληματολογίας, με ει-
δίκευση στο προφίλ θυτών. Συντονίστρια της ημερίδας
ήταν η παιδίατρος που παρακολουθεί τα βρέφη κα. Λιά-
κου Ελένη.

1/7- 2/8/2019 - Πρόγραμμα «Άσκηση 
στο νερό» Βελτίωση της
καρδιοαναπνευστικής ικανότητας
Η υλοποίηση του προγράμματος «Άσκηση στο νερό» εί-
χε διάρκεια 20-25 ήμερων, τους καλοκαιρινούς μήνες
του χρόνου. Η συχνότητα άσκησης ήταν 1 ώρα κάθε
πρωί, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση εξειδικευμέ-
νου προσωπικού ( Καθηγητή Φυσικής Αγωγής ) και
απευθυνόταν σε ενήλικα άτομα, ως επί το πλείστον, σε
άτομα 3ης ηλικίας. Ακολουθούσαν ασκήσεις κινητοποί-
ησης αρθρώσεων, ενδυνάμωσης, με σκοπό την καρδι-
οαναπνευστική ικανότητα και αύξηση της γενικότερης
κινητικότητας, καθώς το νερό βοηθά, με την άνωση,
ώστε να μην υπάρχει καταπόνηση των μυών, με αποτέ-
λεσμα οι ασκήσεις να γίνονται ευκολότερα.

Δήμος Γαλατσίου 21/1/2019 - Δωρεάν
μέτρηση Σακχάρου για τους εργαζομένους
Το ΚΕΠ Υγείας διεξήγαγε προληπτική μέτρηση σακχά-
ρου και ενημέρωση, με κατ’ ιδίαν συζήτηση και παροχή
φυλλαδίων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, σε υπαλλή-
λους του Δήμου (εργάτες, καθαρίστριες).

29/1/2019 - Δωρεάν μέτρηση Σακχάρου
για κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου
Το ΚΕΠ Υγείας , διεξήγαγε προληπτική μέτρηση σακχά-
ρου για το Σακχαρώδη Διαβήτη, ενημέρωση με κατ’
ιδίαν συζήτηση και παροχή φυλλαδίων για τον Σακχα-
ρώδη Διαβήτη, στο Δημαρχείο Γαλατσίου.

Δήμος Δράμας

2019 - Πρόγραμμα πρόληψης
καρδιαγγειακού κινδύνου
Στο χώρο των ΚΕΠ Υγείας και στα τοπικά διαμερίσματα
του Δήμου, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αρτηριακής
πίεσης, σακχάρου, τριγλυκεριδίων, χοληστερίνης όλο
το χρόνο. 

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
16/10/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις
«Μετρήσεις Σακχαρώδη Διαβήτη»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου έδωσε τη δυνατότητα στους
δημότες, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 ώρες 9:00-
11:00πμ., να κάνουν μέτρηση σακχάρου και να ενημε-
ρωθούν από το προσωπικό του τμήματος Πρόληψης &
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, για την σημασία της
σωστής διατροφής, για την πρόληψη της νόσου και τους
προδιαθεσικούς παράγοντες αυτής. 

Δήμος Ηγουμενίτσας 18/09/2019 - «Στην
πόλη περπατώ & ποδηλατώ… 
τη ζωή μου ωφελώ»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο
Θεσπρωτίας, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Στην πόλη
περπατώ & ποδηλατώ… τη ζωή μου ωφελώ», στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Ηγουμενίτσας «Πάνθεον». Η ομιλία
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδο-
μάδας Κινητικότητας 16-22 Σεπτεμβρίου και σκοπό είχε
την ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη της άσκησης,
τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία. Ο Ποδη-
λατικός Όμιλος Ηγουμενίτσας «ΑΠΕΙΡΟΣ» παρουσίασε
χρήσιμες συμβουλές για σωστή ποδηλασία ενώ παρου-
σιάστηκε το σύστημα και ο τρόπος χρήσης των κοινό-
χρηστων ποδηλάτων στην πόλη. Παράλληλα με την ημε-
ρίδα, στο χώρο του Πάνθεον, λειτούργησε Έκθεση κατα-
σκευών και ζωγραφικής, από τα ΚΔΑΠ Δίαυλος και
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Αρίων του Δήμου Ηγουμενίτσας, με θέμα «Εναλλακτικοί
τρόποι μετακίνησης».

02/11/2019 - «Σεμινάριο BLS με χρήση
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας συμμετείχε
στην εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε από την ERC
και περιελάμβανε την βασική υποστήριξη ζωής με σεμι-
νάριο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης με χρήση
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή , BLS. 

Δήμος Ηλιούπολης 12/2/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία για το Σακχαρώδη
Διαβήτη και το Διαβητικό πόδι
Η ομιλία έγινε στο 1ο ΚΑΠΗ σε συνεργασία με την μη
κερδοσκοπική εταιρία «Με Οδηγό το Διαβήτη». Την ομι-
λία τίμησαν με την παρουσία τους μέλη και από τα 3 ΚΑ-
ΠΗ του Δήμου ενώ έγιναν δωρεάν αιματολογικές εξετά-
σεις για το Σακχαρώδη Διαβήτη και το Διαβητικό πόδι.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής 19/02/2019 -
Ενημερωτική Εκδήλωση «ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Πρόληψη - Αντιμετώπιση»
Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, η Διεύθυνση Κοινωνικής
Πολιτικής και το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσαν Ενημερωτική
Εκδήλωση με θέμα «ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Πρόληψη -
Αντιμετώπιση», σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτρο-
πές Δήμου, την Ένωση Συλλόγων Γονέων-Μαθητών του
Δήμου, την Ελληνική Εταιρεία Παιδικής & Εφηβικής Πα-
χυσαρκίας και το Ενδοκρινολογικό Τμήμα του Γεν. Νο-
σοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού». 

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου
15-16/4/2019 - Πραγματοποίηση δωρεάν
Ιατρικών εξετάσεων 
Ο Δήμος, και το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά
του αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
πραγματοποίησε με την συνεργασία των “Γιατρών του
Κόσμου Ελλάδος”, δωρεάν Ιατρικές εξετάσεις. Η Καρ-
διολόγος προσέφερε κλινική εξέταση / ακρόαση, μέτρη-
ση πίεσης και καρδιογράφημα σε 68 ηλικιωμένα άτομα. 

30/09/2019 - Ενημερωτική δράση με
αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς»
Ο Δήμος με το Κέντρο Κοινότητας του αυτοτελούς Τμή-
ματος Κοινωνικής Προστασίας, πραγματοποίησε ενημε-
ρωτική δράση, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Καρ-
διάς» και διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό, με
σκοπό την ενημέρωση σε θέματα πρόληψης καρδιολο-
γικών παθήσεων.

14/11/2019 - Δράση ενημέρωσης και
πρόληψης με αφορμή την «Παγκόσμια
Ημέρα Διαβήτη»
Ο Δήμος μέσω των κοινωνικών δομών (Κέντρο Κοινότη-
τας με Παράρτημα Ρομά και το Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας),
πραγματοποίησαν δράση ενημέρωσης και πρόληψης,
με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη». Συγκεκρι-
μένα, η δράση περιελάμβανε διανομή έντυπου ενημε-
ρωτικού υλικού, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών αλλά και δωρεάν Ιατρικές εξετά-
σεις (μετρήσεις σακχάρου, οξυγόνου, και αρτηριακής
πιέσεως) στους δημότες και στους δικαιούχους του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου.

Δήμος Καλαμαριάς

11/04/2019 - Παγκόσμια Ημέρα Υγείας -
Προληπτικές εξετάσεις μέτρησης
σακχάρου και αρτηριακής πίεσης
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διαβητι-
κών Ν. Θεσσαλονίκης, οργάνωσε προληπτικές εξετά-
σεις μέτρησης σακχάρου και αρτηριακής πίεσης. 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 πιο έγκαιρη, αναζήτηση βοήθειας
και ο ρόλος του Δήμου είναι καθοριστικός σε αυτό. Συ-
νολικά πραγματοποιήθηκε μέτρηση σακχάρου σε 70 πο-
λίτες και μέτρηση αρτηριακής πίεσης σε 31 πολίτες.
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ΚΕΠ Υγείας
06, 18, 21/06/19 - Ενημερωτική Ομιλία -
«Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας 25ης
Μαρτίου και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του
Καπνίσματος, πραγματοποίησε παρεμβάσεις ενημέρω-
σης στο προσωπικό του Δήμου για τη διακοπή καπνίσμα-
τος. Συνολικά, ο αριθμός των εργαζομένων που παρα-
κολούθησε τις ομιλίες υπερέβη τους 80, ενώ ομιλητές
ήταν οι εξειδικευμένες νοσηλεύτριες του Κέντρου Υγεί-
ας 25ης Μαρτίου, Ιωαννίδου Ευσεβεία και Σταυρούλα
Κοντού. Ο τρόπος με τον οποίο ανέπτυξαν το θέμα ήταν
μοναδικός. Κατάφεραν, με απόλυτα κατανοητό τρόπο
και άψογη διαχείριση, να κάνουν, με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο, την ενημέρωση ώστε κάποιοι από τους εργα-
ζόμενους να μπουν στη διαδικασία να σταματήσουν το
κάπνισμα.

Δήμος Καλλιθέας 18/02/2019 - Ομιλία για
τη σωστή διατροφή των εφήβων 
στο 14ο Γυμνάσιο 
Διαλογική συζήτηση πραγματοποιήθηκε από το Διατρο-
φολόγο του Δημοτικού Κέντρου Υγείας με τα παιδιά του
Γυμνασίου, για τη σωστή διατροφή των εφήβων και δια-
τροφικές προτάσεις, προκειμένου να έχουν μια καλή
φυσική κατάσταση.

21/02/2019 - Ομιλία για 
το κάπνισμα στο 14 Γυμνάσιο 
Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας, προκειμένου να
ενημερωθούν οι έφηβοι για τα προβλήματα που δημι-
ουργεί το κάπνισμα, τόσο σε παιδιά της ηλικία τους όσο
και στον γενικότερο πληθυσμό πραγματοποιήθηκε στο
14ο Γυμνάσιο ομιλία της πνευμονολόγου του Δημοτικού
Κέντρου Υγείας με την εθελόντρια ψυχολόγο σχετικά με
το κάπνισμα. 

8,9,10,13/5/2019 - Μέτρηση σακχάρου -
Πρόγραμμα τηλεϊατρικής
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τηλεϊατρική» πραγμα-
τοποιήθηκαν μετρήσεις σακχάρου, στα 4 ΚΑΠΗ του Δή-
μου ενώ κάποιοι δημότες παραπέμφθηκαν για περαιτέ-
ρω έλεγχο, ανάλογα με την περίπτωση.

Δήμος Λοκρών 15/05/2019 - Ενημερωτική
Ομιλία «Παιδική Παχυσαρκία»
Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
Γενικού Λυκείου Αταλάντης, η Ελληνική εταιρεία Παιδι-
κής και Εφηβικής Παχυσαρκίας, καθώς και το ενδοκρι-
νολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθη-
νών «Π. & Α. Κυριακού», διοργάνωσε ημερίδα για την
παιδική παχυσαρκία, όπου συμμετείχε η Δ/νση Κοινωνι-

κής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού , το ΚΕΠ Υγείας
και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λοκρών. Την εκδή-
λωση προλόγισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας κ.
Στέφανος Μιχαλάκος και ομιλήτρια ήταν η Διευθύντρια
του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» κα. Βλα-
χοπαπαδοπούλου Ελπίδα. 

1- 6/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις
«Η πρόληψη στην Τρίτη Ηλικία»
Το ΚΕΠ Υγείας, από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι και τον
Ιούνιο 2019, πραγματοποιούσε καθημερινώς, σε άτομα
τρίτης ηλικίας, στα ΚΑΠΗ του δήμου δωρεάν μετρήσεις
αρτηριακής πιέσεως, χοληστερίνης και σακχάρου. Τις
εξετάσεις πραγματοποίησαν οι δύο νοσηλεύτριες του
ΚΕΠ Υγείας, σε συνολικά 800 άτομα.

Δήμος Μεγαρέων 15/01/2019 -
Προληπτικές Εξετάσεις 
Το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποίησε προληπτικές εξετάσεις
στην αίθουσα του ΚΕΠ Υγείας, που περιλάμβανε μέτρη-
ση γλυκόζης αίματος, μέτρηση τριγλυκεριδίων, μέτρηση
ολικής χοληστερόλης και μέτρηση αρτηριακής πίεσης.
Τις εξετάσεις πραγματοποίησε ο καρδιολόγος κ. Αντώ-
νιος Δρομπόνης.

Δήμος Μεταμόρφωσης 2019 - Μέτρηση
σακχάρου και αρτηριακής πίεσης 
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, πραγματοποίησε μέτρηση σακχάρου
και αρτηριακής πίεσης στα τέσσερα ΚΑΠΗ του Δήμου
Μεταμόρφωσης, σε καθημερινή βάση. Το 2019 συνολι-
κά εξετάστηκαν 400 δημότες. 

Δήμος Νέας Προποντίδας 
14/11/ 2019- Ενημέρωση και
πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων
για τον Σακχαρώδη Διαβήτη 
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για
το Σακχαρώδη Διαβήτη, ο Δήμος και η Κοινωφελής Επι-
χείρηση Δήμου Ν. Προποντίδας πραγματοποίησαν στο
Δημοτικό Θέατρο Ν. Μουδανιών, δωρεάν μετρήσεις
σακχάρου και ενημέρωσαν το κοινό.



Δήμος Νέας Σμύρνης 15/04/2019 - Εξέταση
Λιπομέτρησης και 
Διατροφικές Συμβουλές
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με Διατροφολόγο- Διαι-
τολόγο, πραγματοποίησε ειδική εξέταση λιπομέτρησης
στα Δημοτικά Ιατρεία. Βάσει ιατρικού ιστορικού και απο-
τελεσμάτων λιπομέτρησης δόθηκαν διατροφικές συμ-
βουλές για τη καθημερινή, σωστή και υγιεινή διατροφή.
Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά από τον γυναικείο
πληθυσμό, όλων των ηλικιών αλλά και από ειδικές ομά-
δες ασθενών, που η πάθησή τους απαιτεί πιο εξειδικευ-
μένη διατροφή.

17/09/2019- Προληπτική Εξέταση
«Καρδιολογικός Έλεγχος»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε στα Δημοτικά Ιατρεία δωρε-
άν προληπτική εξέταση Καρδιολογικού Ελέγχου. Την

εξέταση έκανε ο κ. Διονύσης Χαρίτος - Καρδιολόγος Δη-
μοτικών Ιατρείων, όπου έγινε και Ηλεκτροκαρδιογρά-
φημα καρδιάς (ΗΚΓ), με το σύγχρονο μηχάνημα που δια-
θέτουν στα Δημοτικά Ιατρεία. Δόθηκαν ιατρικές συμ-
βουλές, βάσει ιατρικού ιστορικού και αποτελεσμάτων
Ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 

18/04/2019 - Ομιλία «Πνευμονοπάθειες ,
Ενημέρωση κατά του καπνίσματος,
Διατροφή και Υγεία»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία, στην Αίθουσα Δημο-
τικού Συμβουλίου «Μπάμπης Μπεχλιβανίδης», με ομι-
λητές τους: κ. Αναστάσιος Τσάτσος, Πνευμονολόγος-
Φυματιολόγος με θέμα «Πνευμονοπάθειες», κα. Χαρά
Κυριακάκη, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος με θέμα:
«Ενημέρωση κατά του καπνίσματος» και κα. Βίβιαν Πα-
τσαρίκα, Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος με θέμα:
«Διατροφή και Υγεία».

Δήμος Παλαιού Φαλήρου 16/11/2019 -
Ομιλία και εξέταση «Μαθαίνοντας 
τον διαβήτη μου»
Πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο του Δημαρχείου,
Ημερίδα με θέμα «Μαθαίνοντας τον διαβήτη μου», υπό
την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, με
αρκετούς ομιλητές, σε σχέση με τον διαβήτη και την
καρδιοπάθεια τον διαβήτη και την νεφροπάθεια, τον δια-
βήτη και την διατροφή αλλά και τον διαβήτη και την
υπέρταση. Στο τέλος, πραγματοποιήθηκε δωρεάν μέ-
τρηση σακχάρου, από την αστική μη κερδοσκοπική εται-
ρεία «Με οδηγό το διαβήτη».

19/12/2019 - Εκστρατεία Πρόληψης,
Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τον
Σακχαρώδη Διαβήτη
Με το MAGIC BUS DIABETES στην πλατεία Φλοίσβου
πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και δωρεάν εξέταση
σακχάρου, από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
«Με οδηγό το Διαβήτη».

Δήμος Παύλου - Μελά 
11 & 16 /4/2019 Μέρες Υγείας 2019
«Έλεγχος Καρδιαγγειακών Παραμέτρων»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων διοργάνωσε δωρεάν έλεγχο καρ-
διαγγειακών παραμέτρων, στο πλαίσιο της δράσης «Μέ-
ρες Υγείας 2019». Την εξέταση πραγματοποίησε ο Ειδι-
κός Καρδιολόγος κ. Τσιλώνης Κων/νος.
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18/04/2019 - Διαβητολογικός Έλεγχος 
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε στα Δημοτικά Ιατρεία,
δωρεάν προληπτική εξέταση Διαβητολογικού
Ελέγχου. Την εξέταση ανέλαβε ο κ. Κων/νος Ζα-
χαριάδης, Γενικός Ιατρός Δημοτικών Ιατρείων ,
Μέλος της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εται-
ρίας- ADA, Μέλος της Ελληνικής Διαβητολογικής
Εταιρίας και Γενικής Ιατρικής. Το τεστ διενεργήθη-
κε με τη λήψη μιας μόνο σταγόνας αίματος από το
δάχτυλο και το αποτέλεσμα βγήκε την ίδια στιγμή
ενώ δόθηκαν ιατρικές συμβουλές, βάσει ιατρικού
ιστορικού και αποτελεσμάτων.
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Δήμος Περιστερίου 04/04/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία «Πρόληψη και
αντιμετώπιση του εμφράγματος του
Μυοκαρδίου και του αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου».
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κλινική «Ταξιάρ-
χαι», διενήργησαν ενημερωτική ομιλία, με ομιλητή τον

Καθηγητή Καρδιολογίας κ. Στ. Φούσσα. 

3 - 12/4/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Πρόληψη και θεραπεία της Υπέρτασης και
Υπερλιπιδαιμίας»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, το ΚΕΠ Υγεί-
ας διενήργησε ενημερωτικές ομιλίες, σε όλα τα ΚΕΦΙ
του Δήμου.

14/5 - 14/6/2019 - Ενημερωτικές Ομιλίες
«Συμβουλευτική Υγείας σχετικά με τον
Σακχαρώδη Διαβήτη»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τις 1η και 2η ΤΟΜΥ
Περιστερίου, διενήργησαν ενημερωτικές ομιλίες, σε
όλα τα ΚΕ.ΦΙ του Δήμου. 

1/11 - 22/11/2019 - Δωρεάν Προληπτικές
Εξετάσεις στα μέλη των ΚΕ.ΦΙ. 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη κλινική “Ταξιάρ-
χαι”, υλοποίησαν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις (αιμα-
τολογικές και καρδιολογικές), στα μέλη όλων των ΚΕ.ΦΙ
του Δήμου. 

20/12/2019 - Ενημέρωση με διανομή εντύπων
και δώρων, σχετικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη 
Χριστουγεννιάτικη δράση ενημέρωσης με το Diabetes Magic
Bus, της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Με Οδηγό
το Διαβήτη», σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποι-
ήθηκε στην πλατεία του Δημαρχείου.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 15/01/2019 έως
06/02/2019 - Ενημερωτικές Ομιλίες
«Διατροφικές συστάσεις πληθυσμού»
Η Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, διοργάνωσε ενη-
μερωτικές ομιλίες, για διατροφικές συστάσεις, στον πληθυ-
σμό. Ομιλήτριες ήταν: η Παιδοψυχολόγος κα. Κασεκτζίδου
Ανατολή και η Καρδιολόγος κα. Οικονόμου- Λαμπροπούλου
Αγγελική. Έγινε ενημέρωση για πρόληψη και προαγωγή
υγείας, μέσω της υγιεινής διατροφής και της φυσικής δρα-
στηριότητας. Η Υγιεινή διατροφή αποτελεί βασική και θεμε-
λιώδη προσέγγιση μιας υγιούς καθημερινότητας για όλους
ενώ δόθηκε έμφαση στην μεσογειακή διατροφή .

Πρόγραμμα Πρόληψης και Ενημέρωσης
Καρδιαγγειακού Κινδύνου
Η Κεντρική Δομή των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και το Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας, σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και
του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ), υλοποί-
ησε και το 2019 το πρόγραμμα πρόληψης και ενημέρωσης
καρδιαγγειακού κινδύνου, για τους ΟΤΑ - μέλη του Δικτύου.
Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη των καρδιαγγει-
ακών νοσημάτων στην ηλικιακή ομάδα >40 ετών, μέσω της
εφαρμογής HeartScore της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής
Εταιρείας. Η συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού παρουσιάζει
αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακού επεισοδίου.

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει δημιουργήσει, με
βάση τα στατιστικά δεδομένα της κάθε χώρας, απλούς, στην
εφαρμογή, αλγόριθμους, μέσω διαδικτύου, οι οποίοι προ-
βλέπουν την πιθανότητα εξαφάνισης καρδιαγγειακού επει-
σοδίου μέσα στα επόμενα 10 έτη. Η έγκαιρη ενημέρωση του
πολίτη για τις μεταβολές που πρέπει να εφαρμόσει στη ζωή
του, ώστε να αποφύγει ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο, αποτε-
λεί το πρώτο βήμα για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νο-
σημάτων.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται και το 2020 και όσοι ΟΤΑ-μέλη εν-
διαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στην Κεντρική Δομή
των ΚΕΠ Υγείας, ώστε να λάβουν τους απαραίτητους κωδι-
κούς πρόσβασης στην πλατφόρμα και να εκπαιδευτούν στη
χρήση της. 
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ΠρόληψηΜελανώματος
Στόχος του προληπτικού ελέγχου, είναι η έγκαιρη διά-
γνωση ενός μελανώματος στα αρχικά στάδια αυτού,
καθώς έχει αποδειχθεί ότι όταν ένα μελάνωμα αντιμε-
τωπιστεί σε πρώιμο στάδιο, τότε τα ποσοστά πλήρους
ίασης πλησιάζουν αυτά των μη επιθετικών καρκίνων
του δέρματος. 

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

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

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των δημοτών, τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ το 2019, πραγματοποί-
ησαν ενημερωτικές ημερίδες για το Μελάνωμα και
διοργανώθηκαν δράσεις, με δωρεάν εξετάσεις, από
τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 1.700 Δη-
μότες. 

ΔήμοςΑγ.Βαρβάρας2019-«Δωρεάν
Κλινικήεξέτασησπίλων»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο
Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», υλοποίησε πρό-
γραμμα δωρεάν κλινικής εξέτασης σπίλων, για την πρό-
ληψη του μελανώματος. Ο προληπτικός έλεγχος αφο-
ρούσε όλες τις ηλικίες.

ΔήμοςΑιγάλεω20-30/5/2019-
Προληπτικήεξέτασησπίλων
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε εξέταση για την πρόληψη
του μελανώματος, σε συνεργασία με τη ιδιωτική κλινική
«Βουγιουκλάκειο». Εξετάστηκαν 134 άτομα από τον χει-
ρουργό κ. Βαγενά. 

ΔήμοςΑριστοτέλη7-9/2019-Αγωγή
Υγείας-ΠρόληψηΔερματικώνΠαθήσεων
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη δομή «Βοήθεια στο
Σπίτι» κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, διένειμε έντυ-
πο υλικό με χρήσιμες συμβουλές για αποτελεσματική
προστασία και αποφυγή από την υπεριώδη ακτινοβολία,
για ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι. Συνολικά ο αριθμός των
ωφελούμενων δημοτών - επισκεπτών ανέρχεται τους
1000.

ΔήμοςΗλιούπολης 19/1/2019-
ΠροληπτικέςΔερματολογικέςΕξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με ιδιωτική Κλινική διορ-
γάνωσε την εξέταση ύποπτων σπίλων/χαρτογράφηση
σπίλων για τους δημότες. Τις εξετάσεις έκανε η δερμα-
τολόγος κα. Μάρθα Αμπατζή.

ΔήμοςΠαλαιούΦαλήρου 08/05/2019-
ΕξέτασηΜελανώματος
Εξετάστηκαν συνολικά 45 άτομα από τις 8.30-13.00, στα
Δημ. Ιατρεία Π. Φαλήρου, από τον ιατρό εθελοντή δερ-
ματολόγο κ. Οικονόμου Γεώργιο. Διεγνώσθησαν 3 άτο-
μα με υποψία μελανώματος και παραπέμφθηκαν καταλ-
λήλως. Εδόθησαν συμβουλές και αντηλιακές κρέμες,
χορηγία τοπικού φαρμακείου.
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Δήμος Παύλου - Μελά Μέρες Υγείας 2019
«Δερματολογικός έλεγχος - Πρόληψη
Μελανώματος»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων διοργάνωσε δωρεάν Δερματολογικό
έλεγχο στο πλαίσιο της δράσης “Μέρες Υγείας 2019” . 
9/4/2019 - στη Δημοτική ενότητα Πολίχνης, την εξέταση

πραγματοποίησε η Δερματολόγος κα. Πάλα ζωή.
11/4/2019 - στη Δημοτική ενότητα Πολίχνης, την εξέτα-
ση πραγματοποίησε η Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος
κα. Ουζούνη Χριστίνα.

Προληπτικός δερματολογικός έλεγχος -
Πρόληψη Μελανώματος
Το ΚΕΠ Υγείας υλοποίησε την δράση πρόληψης μελα-
νώματος, με την πραγματοποίηση της δερματολογικής
εξέτασης. 
23/10/2019 στον χώρο του  Κ.Α.Π.Η. Πολίχνης, από την
Δερματολόγο κα. Μελετιάδου Αναστασία.
30/10/2019 στους χώρους των Κ.Α.Π.Η. Ευκαρπίας και
Μετεώρων, από τους Δερματολόγους κ. Μπίκο Αριστεί-
δη και κα. Μελετιάδου Αναστασία.
1/11/2019 - στον χώρο του  Κ.Α.Π.Η. Ηλιούπολης, από
τον Δερματολόγο κ. Μπίκο Αριστείδη.

Δήμος Ηγουμενίτσας 10-14/6/2019-
«Εβδομάδα Πρόληψης 
του Καρκίνου του Δέρματος»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη Δερματο-
λόγο - Αφροδισιολόγο, κα. Μαρίνα Σπίροβα,
πάροχο του ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσαν για 2η
χρονιά την Εβδομάδα Πρόληψης για τον Καρκί-
νο του Δέρματος. Η δράση περιελάμβανε δωρε-
άν εξέταση σπίλων. Μεταξύ των εξεταζόμενων,
ηλικίας 5 - 70 ετών, εντοπίστηκαν πάνω από 30
άτυπες βλάβες. Σε 12 περιπτώσεις συστάθηκε
αφαίρεση και αναμένεται η βιοψία ενώ στις υπό-
λοιπες περιπτώσεις έγινε σύσταση για παρακο-
λούθηση των σπίλων. Σε ηλικίες άνω των 45
ετών, εντοπίστηκαν αρκετές προκαρκινικές
βλάβες, για τις οποίες δόθηκαν οδηγίες για πε-
ραιτέρω θεραπεία.

Δήμος Κηφισιάς 27/06/2019 -
Προληπτικές εξετάσεις - Έλεγχος σπίλων
Το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε δωρεάν εξέταση για το
έλεγχο των σπίλων. Την εξέταση πραγματοποίησε
ο συμπολίτης κ. Κωνσταντίνος Νούτσης, ιατρός
δερματολόγος, πρώην συντονιστής διευθυντής
του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Συνολικά εξε-
τάστηκαν 62 πολίτες.
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Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο καρκίνος που
ξεκινά από το παχύ έντερο, το οποίο είναι τμήμα του
πεπτικού συστήματος και είναι ο τρίτος πιο συνηθι-
σμένος τύπος καρκίνου στους άνδρες και τις γυναί-
κες. 

Οι περισσότεροι καρκίνοι του παχέος εντέρου ανα-
πτύσσονται αργά, κατά τη διάρκεια αρκετών ετών.
Συνήθως, πριν αναπτυχθεί ένας καρκίνος, δημι-
ουργείται 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 έλεγ-
χο. 

Ο στόχος του προληπτικού ελέγχου του καρκίνου
του παχέος εντέρου είναι η έγκαιρη ανίχνευση και αν-
τιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου, σε
πρώιμα στάδια ή των προκαρκινικών καταστάσεων,
όπως οι αδενωματώδεις πολύποδες, ώστε να μει-
ωθεί, όσο είναι δυνατόν, η θνητότητα από τη συγκε-
κριμένη νόσο.

Τα πρωτόκολλα πρόληψης προτείνουν μικρο-
σκοπική εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κό-
πρανα, FOBT και FIT (Mayer κοπράνων) κάθε 2 έτη σε
άνδρες και γυναίκες, από την ηλικία των 50 ετών έως
τα 75έτη και κάθε 1 έτος σε άνδρες και γυναίκες από
την ηλικία των 40 ετών, σε άτομα με συγγενή πρώτου
βαθμού με καρκίνο του παχέος εντέρου ή αδενωμα-
τώδη πολύποδα. Επίσης προτείνεται κολονοσκόπηση
κάθε 10 έτη, από την ηλικία των 50 ετών έως τα 75 έτη
και κάθε 5 έτη, σε άτομα με συγγενή πρώτου βαθμού
με καρκίνο του παχέος εντέρου ή αδενωματώδη πο-
λύποδα.

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης των δημοτών, τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, το 2019, πραγμα-
τοποίησαν ενημερωτικές ημερίδες για τον Καρκίνο
του Παχέος Εντέρου και διοργανώθηκαν δράσεις με
εξετάσεις, από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι
από 600 Δημότες. 

Πρόληψη καρκίνου 
παχέος εντέρου

Δήμος Ασπρόπυργου
07/01/2019 - Ενημερωτική
Ομιλία 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Ασπροπύργου, διοργάνωσε ενημε-
ρωτική ομιλία με θέμα την «Προλη-
πτική κολονοσκόπηση: Αποτελε-
σματική μέθοδος πρόληψης διά-
γνωσης καρκίνου του παχέος εντέ-
ρου». Συνολικά ο αριθμός των πολι-
τών που παρακολούθησε την ομιλία
ήταν περίπου 100. Ομιλήτρια ήταν η
κα. Χρυσούλα Ανυφαντή Γαστρεν-
τερολόγος - Ηπατολόγος Επεμβατι-
κός Ενδοσκόπος , η οποία έδωσε
μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάλε-
ξη, αφού μίλησε για ένα πρόβλημα

υγείας που ταλαιπωρεί μεγάλο μέ-
ρος του πληθυσμού. Η κα. Ανυφαν-
τή αναφερόμενη στο θέμα τόνισε
ότι: «Ο καρκίνος του παχέος εντέ-
ρου αποτελεί σημαντικότατο πρό-
βλημα υγείας σε όλο τον κόσμο. Η
αποτελεσματικότερη μέθοδος διά-
γνωσης τους καρκίνου του εντέρου
και κυρίως των προκαρκινικών κα-
ταστάσεων, εξακολουθεί να είναι η
προληπτική κολονοσκόπηση διότι
με την ανεύρεση και θεραπευτική
αντιμετώπιση προκαρκινικών κατα-
στάσεων, καθώς και την πρώιμη
αναγνώριση του καρκίνου, επιτε-
λείται η αποτελεσματική θεραπευτι-
κή του αντιμετώπιση».

Δήμος Φαρσάλων
24/03/2019 - Φάρσαλα -
Ενημερωτική Ομιλία
Το ΚΕΠ Υγείας, την Κυριακή 24
Μαρτίου 2019 και ώρα 11π.μ.,
πραγματοποίησε Ημερίδα Πρόλη-
ψης και Ευαισθητοποίησης για τον
καρκίνο του παχέος εντέρου, εις
μνήμη του αείμνηστου συντοπίτη
Ιατρού Δημήτρη Γ. Καραμανώλη,
στο ισόγειο του Δημαρχείου Φαρ-
σάλων (Πλατεία Δημαρχείου). Η
Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με την Ελληνική Γαστρεν-
τερολογική Εταιρεία και το Ελληνι-
κό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και
Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ).
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Εκστρατεία των ΚΕΠ Υγείας Αφιερωμένη στην Πρόληψη
του Καρκίνου Παχέος Εντέρου «Ελάτε να κάνουμε 
τον Καρκίνο του παχέος εντέρου παρελθόν»

Βασιζόμενοι στα πρωτόκολ-
λα του Π.Ο.Υ. παραπέμφθη-
καν οι δημότες: 

Να κάνουν τον ετήσιο έλεγ-
χο Ανίχνευσης Αιμοσφαιρί-
νης Κοπράνων, αν είναι 50
έως 75 ετών, στα συνεργα-
ζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα,
με τιμή έως 3€.

Να εγγραφούν στο λογισμι-
κό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δή-
μου τους για να ενημερώ-
νονται εγκαίρως για την επα-
νεξέταση τους.

Να λάβουν ηλεκτρονικά το
ενημερωτικό υλικό. 

Ένας μικρός αριθμός πολι-
τών (έως 10% του συνόλου
των παραπεμπομένων) ανα-
σφάλιστων και απόρων, που
έλαβαν ειδικό παραπεμπτι-
κό, μέσω του Δήμου τους,
ότι ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες, εξυπηρετήθηκε δω-
ρεάν. 

Στο πρόγραμμα, συμμετεί-
χαν οι Δήμοι μέλη με ΚΕΠ
Υγείας. Αξίζει να σημειωθεί,
ότι οι δήμοι με τους περισσό-
τερους ωφελούμενους ήταν
οι εξής: Δήμος Αγ. Βαρβά-
ρας, Δήμος Αιγάλεω, Δήμος
Αλίμου, Δήμος Δράμας, Δή-
μος Θερμαϊκού, Δήμος Καλ-
λιθέας και Δήμος Λαγκαδά.
Μέσω της εκστρατείας
πραγματοποιήθηκαν εκα-
τοντάδες εξετάσεις το 2019. 
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Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
08/05/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
Το ΚΕΠ Υγείας Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία με την
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διοργάνωσε ενημερωτική
Ομιλία με θέμα «Καρκίνος του προστάτη» με εισηγήτρια
την κα. Κωνσταντινίδου Ελένη, Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Δ.Α.
«Η Αγία Βαρβάρα».

Δήμος Ιλίου 25/11/2019 - Ημερίδα 
Με στόχο την ευαισθητοποίηση των ανδρών σχετικά με
τη σημασία της πρόληψης του καρκίνου του Προστάτη
και του προσυμπτωματικού ελέγχου, διοργανώθηκε

ημερίδα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ουρολογικής
Εταιρείας, με ομιλητή τον Ουρολόγο κ. Μπαντή Αθανά-
σιο, Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης. 

Δήμος Καλλιθέας 01/03/2019 - Ημερίδα 
Το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία για την
πρόληψη του Καρκίνου του Προστάτη. Στην Ομιλία έλα-
βαν μέρος ο κ. Ιωάννης Γκινάλας, Χειρουργός Ουρολό-
γος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Γ . Γεννη-
ματάς», Πρόεδρος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, ο
κ. Χαράλαμπος Φραγκούλης Χειρουργός Ουρολόγος,
Επικ. Επιμελητής Β΄ Ουρολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Γ. Γεν-
νηματάς» και ο κ. Δημήτριος Ερμίδης Ειδικευόμενος
Χειρουργός Ουρολόγος Κλινικής ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς».

Δήμος Παύλου - Μελά 8/4/2019 - Μέρες
Υγείας 2019 «Διαγνωστική προσέγγιση -
Καρκίνος του Προστάτη»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων, στο πλαίσιο της δράσης «Μέρες
Υγείας 2019» και σε συνεργασία με το επιστημονικό
προσωπικό της ΤΟ.Μ.Υ. Πολίχνης διοργάνωσαν ενημε-
ρωτική ομιλία με θέμα «Διαγνωστική προσέγγιση - Καρ-
κίνος του Προστάτη». Ομιλητές ήταν η Γενική Ιατρός κα.
Κωστούδη Γεωργία και ο Νοσηλευτής κ. Ρούσσος Γεώρ-
γιος.

Πρόληψη Καρκίνου του Προστάτη
Σχεδόν όλοι οι καρκίνοι του προ-
στάτη αναπτύσσονται από τα αδενι-
κά κύτταρα, τα οποία παράγουν το
υγρό του προστάτη, που προστίθε-
ται στο σπέρμα (αδενοκαρκινώμα-
τα). Διάφοροι άλλοι σπάνιοι τύποι
καρκίνου του προστάτη περιλαμβά-
νουν τα σαρκώματα, τα μικροκυττα-
ρικά καρκινώματα και τα καρκινώ-
ματα εκ μεταβατικών κυττάρων.
Ορισμένοι καρκίνοι του προστάτη
μπορεί να αναπτυχθούν και να εξα-
πλωθούν γρήγορα, αλλά οι περισ-
σότεροι μεγαλώνουν αργά. Περί-
που 1 στους 7 άνδρες θα διαγνω-
στεί με καρκίνο του προστάτη κατά
τη διάρκεια της ζωής του.

Ο καρκίνος του προστάτη εμφανίζε-
ται 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, τα
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ το 2019, πραγματοποί-
ησαν ενημερωτικές ημερίδες για
τον Καρκίνο του Προστάτη και διορ-
γανώθηκαν δράσεις με δωρεάν
εξετάσεις, από τις οποίες ωφελήθη-
καν περισσότεροι από 330 Δημό-
τες. 



Ετήσιος 
απολογισµός2019

76

ΚΕΠ Υγείας

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 12/6/2019 - «Ημερίδα
με θέμα τις Ψυχικές Διαταραχές»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήµου διοργάνωσε οµιλία µε θέµα
«Η άγνοια, ο φόβος για την ψυχική νόσο, η κουλτούρα
µας καλλιεργούν το στίγµα και την προκατάληψη απέ-
ναντι στους ψυχικά ασθενείς ..».

Δήμος Αλίμου 10/12/ 2019 - Ενημερωτική
Ομιλία «Ενημερωτική ομιλία 
και συμπλήρωση ερωτηματολογίου 
για την Κατάθλιψη»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήµου σε συνεργασία µε το ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης Αλίµου,
διοργάνωσε συνεχή δράση µε Ενηµερωτική Οµιλία και
συµπλήρωση ερωτηµατολογίου ελέγχου της Κατάθλι-
ψης, κατά την κλίµακα W. K. Zung, µε σκοπό την αξιολό-
γηση των ενδιαφεροµένων δηµοτών για την Πρόληψη
της Κατάθλιψης. Η δράση πραγµατοποιήθηκε στο χώρο
του ΚΕΠ Υγείας στα Δηµοτικά Ιατρεία και στα τρία ΚΑΠΗ
του Δήµου Αλίµου. 

Δήμος Αριστοτέλη 1-6/2019 - Πρόληψη
Κατάθλιψης «Αγωγή Ψυχικής Υγείας» 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήµου, στο Α’ Εξάµηνο το 2019, διέ-
θεσε δωρεάν ψυχολόγο, για παροχή ψυχολογικής υπο-
στήριξης στους κατοίκους του Δήµου. Χορηγήθηκε επί-
σης ερωτηµατολόγιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγεί-
ας, το οποίο συµπλήρωσαν οι δηµότες και έλαβαν άµεση
ενηµέρωση για την παρουσία ή µη συµπτωµάτων κατά-
θλιψης, κατά την συγκεκριµένη περίοδο.

5/3/2019 - Ενημερωτική Ομιλία « Αγωγή
Ψυχικής Υγείας - Ενδοσχολική βία»
Το ΚΕΠ Υγείας, µε αφορµή την ηµέρα κατά της Ενδοσχο-
λικής Βίας, διένειµε ενηµερωτικό φυλλάδιο που αφο-
ρούσε τον σχολικό εκφοβισµό, που εκδηλώνεται µεταξύ
των µαθητών, σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης του Δήµου. Στόχος της δράσης αυτής είναι η δια-
σφάλιση ότι όλοι οι µαθητές πρέπει να έχουν υγιείς και
ασφαλείς σχέσεις, µε σεβασµό και ενδιαφέρον για τα
άτοµα που βρίσκονται γύρω τους.

17/4/2019 - Ενημερωτική Ομιλία « Αγωγή
Ψυχικής Υγείας - Άγχος : Σχολική Επίδοση» 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία µε το Κέντρο Κοινότητας
και κατόπιν πρόσκλησης του Συλλόγου Γονέων & Κηδε-

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 υγεία, είτε για
την πνευµατική πτυχή του αν-
θρώπινου βίου. 

Το 2019, στο πλαίσιο των δράσεων
ευαισθητοποίησης των δηµοτών σε
θέµατα ψυχικής υγείας, ωφελήθη-
καν 8.000 δηµότες.
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μόνων του Γυμνασίου του Παλαιοχωρίου, διοργάνωσε
ενημερωτική ομιλία, με θέμα «Άγχος - Σχολική Επίδοση
(αίτια, συμπτώματα, τρόποι διαχείρισης)». Αξιοσημείωτη
ήταν η προσέλευση και το ενδιαφέρον του κόσμου. Η
ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η ψυχολόγος του Δήμου
κα. Μαρία Ράφτη.

Δήμος Ασπροπύργου 28/01/2019 
-Ενημερωτική Ομιλία «Η σημασία της
Εργασίας στη ζωή του ατόμου και 
οι επιπτώσεις της ανεργίας στην
ψυχολογία όλης της οικογένειας»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, σε συνεργασία με το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου, διοργάνωσε ενη-
μερωτική ομιλία. Συνολικά ο αριθμός των πολιτών που
παρακολούθησε την ομιλία ήταν περίπου 80. Ομιλήτρια
ήταν η κα. Ιωάννα Κούρια, Ψυχολόγος ΜSc - Ψυχοθε-
ραπεύτρια, η οποία συνεργάζεται με το πρόγραμμα Βοή-
θεια Στο Σπίτι, με Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και με τα
σχολεία της περιοχής, στα οποία πραγματοποιεί ομιλίες
και διαλέξεις ανά τακτά διαστήματα. Ανέφερε αναλυτικά
τα οφέλη που επιφέρει η εργασία στη ζωή του ατόμου,
και τις επιπτώσεις της ανεργίας, οι οποίες μπορεί να
οδηγήσουν ένα άτομο στην απώλεια του αυτοσεβα-
σμού, καθώς και του νοήματος της ζωής. Επίσης, πρό-
τεινε δράσεις που θα μπορούσαν να διδάξουν στο άτομο
τις απαραίτητες ψυχολογικές ικανότητες, για να μπορέ-
σει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης 
2019 - Ομάδες αυτοβελτίωσης 
της ψυχικής υγείας πολιτών
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Σύμβουλο Προ-
σωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης κα. Ελένη Αϋ-
φαντή, διοργάνωσαν κύκλο σεμιναρίων, με σκοπό την
ενίσχυση του εαυτού μας και τη διαχείριση της καθημε-
ρινότητας και των αρνητικών καταστάσεων στη ζωή μας. 

15-17/10/2019 - Εκπαιδευτικό σεμινάριο 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου και το τμήμα Πρόληψης &
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με το
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου, διοργάνωσε
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα : «Διαχείριση οργανω-
τικών αλλαγών και εργασιακό άγχος», όπου συζητήθη-
καν εκτεταμένα οι αιτίες, τα συμπτώματα αλλά κυρίως, οι
τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης του εργασιακού άγ-
χους και της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Δήμος Θερμαϊκού 3/11/2019 
- Ενημερωτική Ομιλία «Άγχος - Κατάθλιψη»
Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου
πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα : « Άγχος, κρίσεις

πανικού και αγοραφοβία - Κατάθλιψη», την Κυριακή 3
Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00, στην αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Του-
ρισμού, Αθλητισμού & Πολιτισμού με το ΚΕΠ Υγείας Δή-
μου Θερμαϊκού. Ομιλήτριες ήταν η ψυχολόγος-ψυχοθε-
ραπεύτρια κα. Κατερίνα Σμυρνιά και η ψυχίατρος - ψυ-
χοθεραπεύτρια κα. Μυρτώ Μαρίνου.

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου 
28/1, 06/3, 15/4/2019 - Ενημερωτικές
Ομιλίες - Δράσεις «Σχολικός εκφοβισμός-
Bullying- Ενδοσχολική βία», «Εθισμός 
στο Διαδίκτυο », «Ψυχοσυναισθηματική
ανάπτυξη παιδιών και εφήβων»
Ο Δήμος, σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Δομές (Κέν-
τρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά) του αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και τις σχολικές μο-
νάδες, πραγματοποίησε ενημερωτικές ομιλίες στους
μαθητές. Ομιλητές ήταν η Παιδαγωγός και η Κοινωνική
Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας και ο Ψυχολόγος
του Προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας. Σκοπός
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ήταν οι μαθητές να ενημερωθούν σχετικά με τον ορισμό,
τις μορφές, τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπι-
σης των φαινομένων αυτών, να εκφράσουν τις απόψεις
τους στο πλαίσιο του διαλόγου και να παρακολουθή-
σουν μια ταινία μικρού μήκους, αναλύοντας τα μηνύμα-
τα που έλαβαν από αυτήν.  

Δήμος Ιλίου 2019 - Συμβουλευτική/
Ψυχολογική Στήριξη Δημοτικά Ιατρεία
Ο Δήμος Ιλίου έχει δημιουργήσει και λειτουργεί δύο μο-
νάδες Δημοτικών Ιατρείων στον Αγ. Φανούριο και στον
Αγ. Νικόλαο, με στόχο την κάλυψη αναγκών προληπτι-
κής ιατρικής των κατοίκων του Ιλίου. Εκεί όλο το έτος
πραγματοποιούνται δωρεάν συνεδρίες ψυχολογικής
υποστήριξης από εθελοντές ψυχολόγους.

Δήμος Καλαμαριάς 12/05/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία «Μητέρα, 
η Πρώτη Παιδαγωγός»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας 25ης
Μαρτίου, με αφορμή τη γιορτή της Μητέρας, πραγματο-
ποίησε ενημερωτική εκδήλωση, τιμώντας την εμβλημα-
τική μορφή της Μητέρας. Τα παιδιά, από τον Παιδικό
Σταθμό «Μπίλλειος Στέγη Νηπίων», άνοιξαν την εκδή-
λωση με ένα μουσικοκινητικό δρώμενο και το πρόγραμ-
μα συνεχίστηκε με ομιλίες από τη Σύμβουλο Επικρατεί-
ας και επίτιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Προ-
γεννητικής Αγωγής, κα. Μαρή Ιωάννα, με θέμα: «Η Μη-
τέρα, Μορφοποιός της Ζωής, μπορεί να χτίσει ένα κό-
σμο Ειρήνης και Αξιών σε εννέα μήνες», και την Ψυχο-
λόγο του Κέντρου Υγείας 25ης Μαρτίου, κα. Τραϊανού
Αικατερίνη. Μετά από κάθε ομιλία, μέλη του ΚΑΠΗ
απήγγειλαν ποιήματα, με αναφορά στη μητέρα. Ακολού-
θησε θεατρικό δρώμενο, με μηνύματα πρόληψης και θέ-
μα «Οδηγός επιβίωσης για νέες μαμάδες», που ετοίμα-
σε ομάδα εργαζομένων από το Κέντρο Υγείας. Τέλος, η
εκδήλωση έκλεισε με την Χορωδία του ΚΑΠΗ Καλαμα-
ριάς, η οποία απέδωσε τραγούδια αφιερωμένα στην μη-
τέρα. 

Δήμος Λαγκαδά 14/3 - 13/5/2019 -
Βιωματικό σεμινάριο 
- Βελτίωση σχέσεων του ζευγαριού
Δημιουργήθηκε κλειστή ομάδα δημοτών, με εβδομαδι-
αίες συναντήσεις, όπου με την παρέμβαση Ειδικών Συμ-
βούλων - Ψυχολόγων, αναλύονται και συζητιούνται θέ-
ματα που αφορούν τα προβλήματα στις σχέσεις των ζευ-
γαριών, προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης και βελ-
τίωση των σχέσεων και της ψυχικής υγείας των συμμετε-
χόντων. Θεματικές ενότητες: προβλήματα επικοινω-
νίας, πώς επηρεάζει τη σχέση η οικονομική κρίση, δου-
λειές στο σπίτι - υποχρεώσεις και πώς γίνεται ο καταμε-

ρισμός, η καθημερινή ρουτίνα φθείρει τη σχέση, καυγά-
δες εντάσεις και πώς να αποφεύγονται, εμπιστοσύνη-
σεβασμός.

7/11 - 19/12/2019 - Βιωματικό σεμινάριο -
Συνήθη προβλήματα μέσα στην οικογένεια,
πώς τα αντιμετωπίζουμε;
Δημιουργήθηκε κλειστή ομάδα δημοτών, με εβδομαδι-
αίες συναντήσεις, όπου, με την παρέμβαση Ειδικών
Συμβούλων - Ψυχολόγων, αναλύονται και συζητιούνται
θέματα που αφορούν τα προβλήματα μέσα στην οικογέ-
νεια και πώς αυτά επηρεάζουν τη συναισθηματική ανά-
πτυξη των παιδιών, καθώς και τον αντίκτυπο που έχουν
αυτά τα προβλήματα στη σχολική και κοινωνική ζωή των
παιδιών. Προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης. Θεματικές
ενότητες: Τα συνήθη προβλήματα στην επικοινωνία μέ-
σα στην οικογένεια: Πως μπορούμε να τα αποφύγουμε;
Η σεξουαλικότητα των παιδιών και ο ρόλος των γονιών,
Οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στη ζωή και στην
ψυχική υγεία της οικογένειας, Άγχος & θλίψη στο ζευγά-
ρι των γονέων: Πώς επηρεάζεται η συναισθηματική κα-
τάσταση των παιδιών, Ο ρόλος του πατέρα στη διαπαιδα-
γώγηση των παιδιών, σχέση και συνεργασία με τους
παππούδες και τις γιαγιάδες για την ανατροφή και τη δια-
παιδαγώγηση των παιδιών.

11/11/ 2019 - Ενημερωτική Ημερίδα 
για Διατροφικές Διαταραχές
Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική Ημερίδα, με θέμα Δια-
τροφικές Διαταραχές, με ομιλητή τον Ψυχίατρο κ. Καρα-
κούτα. Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση των πο-
λιτών για τους κινδύνους που διατρέχουν οι άνθρωποι,
όταν δε διατρέφονται σωστά ή κάνουν καταχρήσεις. Επί-
σης, αναλύθηκαν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν,
προκειμένου να αποτραπούν πολλές από τις συνέπειες
του ανωτέρω φαινομένου, όπως είναι οι αλλαγές στον
τρόπο ζωής, οι οποίες επιφέρουν καλύτερη ποιότητα
ζωής και μακροζωία.

3/5/2019 - Ενημερωτική Ημερίδα 
για τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις
Πραγματοποιήθηκε, ενημερωτική Ημερίδα, με θέμα
Δυσαρμονία στις οικογενειακές σχέσεις. Αναλύθη-
καν, από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς,
πώς κάποιες συμπεριφορές των μελών της οικογένει-
ας επηρεάζουν την οικογενειακή γαλήνη, επίσης, με
ποιό τρόπο αυτές οδηγούν σε διάφορες ψυχοσωματι-
κές ασθένειες, με αποτέλεσμα να αλλάζει ο τρόπος
ζωής όλης της οικογένειας. Επιπλέον, συζητήθηκαν
τρόποι και μέθοδοι για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ
των μελών της οικογένειας. 
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Δήμος Νέας Προποντίδας 27/9/2019 -
Ενημερωτική Δράση «Πρόληψη της
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης -
Σεξουαλική Κακοποίηση»
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λακκώματος διοργάνω-
σε, σε συνεργασία με την ομάδα εκστρατείας «ΕΝΑ
στα ΠΕΝΤΕ», για τον τερματισμό της παιδικής σεξουα-
λικής κακοποίησης του Συμβουλίου της Ευρώπης
στην Ελλάδα, ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα
«Πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης»,
την Παρασκευή 27.9.2019, στις 18:30 στο Δημοτικό
Θέατρο Λακκώματος. 

Δήμος Νέας Σμύρνης 15 &19/04/2019 -
Εξέταση Άγχους - Στρες στα Δημοτικά
Ιατρεία
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη Τοπική Ομάδα Προ-
αγωγής Ψυχικής Υγείας - Τ.Ο.Π.Ψ Υ., προσέφερε στους
πολίτες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, όσον αφορά το
Άγχος-Στρες στα Δημοτικά Ιατρεία. Χορηγήθηκαν ερω-
τηματολόγια πρώιμης ανίχνευσης του στρες. Ακολούθη-
σε ολιγόλεπτη βαθμολόγηση και συζήτηση αποτελεσμά-
των και έγιναν παραπομπές, όπου χρειαζόταν, σε ψυχο-
λόγους-ψυχιάτρους ή σε άλλα πλαίσια. Η πρωτόγνωρη
αυτή δράση άφησε λίστες αναμονής ενδιαφερόμενων,
για την επόμενη φορά που θα πραγματοποιηθεί, στην
εβδομάδα υγείας.

15/04/2019 - Ομιλία Άγχος και Στρες
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τη Τοπική Ομάδα Προ-
αγωγής Ψυχικής Υγείας - Τ.Ο.Π.Ψ Υ, διοργάνωσε ομιλία
στο Ψηφιακό Μουσείο. Μίλησαν οι: κ. Βαγγέλης Κων-
σταντίνου, Κοιν. Ανθρωπολόγος-Ψυχοθεραπευτής για
το άγχος της καθημερινής ζωής, η κα. Ελένη Ρηγού-
τσου, Κλινική Ψυχολόγος για το άγχος στην περιγεννητι-
κή περίοδο, η κα. Γιώτα Δαραμούσκα, ΠΜΣ Επισκέπτρια
Υγείας-Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Νέας Σμύρνης
για το άγχος στα παιδιά, η κα. Δήμητρα Τσιμπούκη, Νο-
σηλεύτρια Ψυχικής Υγείας ΠΕ για τη γενικευμένη αγχώ-
δη διαταραχή, ο κ. Ραφαήλ Ψαράς Ψυχίατρος, για τις
κρίσεις πανικού και η κα. Θεώνη Φωτιάδη, Κλινική Ψυ-
χολόγος για τις τεχνικές χαλάρωσης. Την ομιλία συντό-
νισε ο κ. Γιάννης Χρυσόπουλος, Ψυχολόγος.

16/04/2019 - Ομιλία
«Κατάθλιψη: Χωρίς Προκαταλήψεις»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία στο Ε’ ΚΑΠΗ Νέας
Σμύρνης. Ομιλητές ήταν οι: κ. Ραφαήλ Ψαράς - Ψυχία-
τρος και κ. Δημήτρης Οικονόμου - Ψυχίατρος. Την ομι-
λία συντόνισε ο κ. Αντώνης Κατσαμάγκος - Ψυχολόγος,
Επ. Υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας ΕΚΨΨΥ. Η κατάθλιψη
αφορά όλες τις οικογένειες στη σύγχρονη εποχή. Έγινε
ανοιχτή συζήτηση, με πολυεπίπεδα ερωτήματα, προσω-
πικές μαρτυρίες και αναζήτηση πληροφοριών για παρα-
πομπή στον κατάλληλο φορέα. Στο τέλος της ημερίδας,
το ταμπού της κατάθλιψης, τουλάχιστον στα όρια του δή-
μου Νέας Σμύρνης, είχε περιοριστεί.

19/04/2019 - Ομιλία 
«Διαδίκτυο και Εξαρτήσεις»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ομιλία στο Ψηφιακό Μου-
σείο και ομιλητές ήταν οι: κα. Αντιγόνη Λυμπέρη, Καθηγ.
Κοινωνιολόγος με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια στο Διαδί-
κτυο» και ο κ. Γιάννης Δημητρίου, Κοινωνικός Λειτουρ-
γός Msc , Θεραπευτής ΟΚΑΝΑ με θέμα: «Η απεξάρτηση
στην Ελλάδα». Την ομιλία συντόνισε ο κ. Βαγγέλης Κων-
σταντίνου, Κοιν. Ανθρωπολόγος-Ψυχοθεραπευτής, Επ.
Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης Ήλιος. Στην ομιλία, γο-
νείς και επιστήμονες έγιναν μία ομάδα και εν τέλει συζή-
τησαν το κοινό και μεγάλο πρόβλημα της οθόνης στην
ζωή μας. Ήταν μόνο η αρχή και οι δύο πλευρές διεκδίκη-
σαν συνέχιση αυτού του γόνιμου προβληματισμού.

Δήμος Παύλου - Μελά Ενημερωτικές
Ομιλίες με θέμα «Κατάθλιψη στην Τρίτη
Ηλικία-εξατομικευμένη συνεδρία»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε μια σειρά ομιλιών με θέμα
την Κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία:
12/2/2019 - στο ΚΑΠΗ Ευκαρπίας, με ομιλητή τον Ειδι-
κευόμενο Ψυχίατρο Ε.Σ.Υ. κ. Κουφίδη Παναγιώτη. 
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21/2/2019 - στο ΚΑΠΗ
Ηλιούπολης , με ομιλήτρια
την Ειδικευόμενη Ψυχία-
τρο Κ.Ψ.Υ.Β.Δ.Τ. κα. Φιλιπ-
πιάδου Μαγδαληνή. 
22/2/2019- στο ΚΑΠΗ
Σταυρούπολης, με ομιλή-
τρια την Ειδικευόμενη Ψυ-
χίατρο Κ.Ψ.Υ.Β.Δ.Τ κα.
Φρυδά Χρυσόθεμι. 
13/3/2019 - στο ΚΑΠΗ Πο-
λίχνης, με θέμα την Κατά-
θλιψη στην Τρίτη Ηλικία με
ομιλητή τον Ειδικευόμενο
Ψυχίατρο Κ.Ψ.Υ.Β.Δ.Τ. κ.

Κοτσιαφίτη Ανδρέα. 
18/3/2019 - στο ΚΑΠΗ Μετεώρων του Δήμου Παύλου
Μελά, με θέμα την Κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία με ομι-
λήτρια την Ειδικευόμενη Ψυχίατρο Κ.Ψ.Υ.Β.Δ.Τ. κα. Ιορ-
δανίδου Ελένη. 
Μετά το πέρας των ανωτέρω ημερίδων, ακολούθησε
εξατομικευμένη συνεδρία για όποιον το επιθυμούσε.

10/4/2019 - Μέρες Υγείας 2019 
«Ασφαλής Πλοήγηση και Διαδίκτυο»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων στο πλαίσιο της δράσης “Μέρες Υγεί-
ας 2019”, διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία με θέμα “
Ασφαλής Πλοήγηση και Διαδίκτυο”, σε συνεργασία με
τον Κοινωνικό Λειτουργό του Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης “Άγιος Δημήτριος” κ. Δρόντζο Αναστά-
σιο.

Δήμος Περιστερίου 01/02/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία «Γνωρίστε την
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
σε παιδιά και εφήβους».
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής
Υγείας Περιστερίου, διενήργησε ενημερωτική ομιλία με
θέμα «Γνωρίστε την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή σε
παιδιά και εφήβους», στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου. 

20/02/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Ο ρόλος του Οικογενειακού Γιατρού 
και η έγκαιρη διάγνωση των ρευματικών
νοσημάτων»
Η 1η ΤΟΜΥ Περιστερίου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ρευ-
ματοπαθών Δυτικής Αττικής, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περι-
στερίου και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου, διενήρ-
γησε ενημερωτική ομιλία με θέμα “Ο ρόλος του Οικογενει-
ακού Γιατρού και η έγκαιρη διάγνωση των ρευματικών νοση-
μάτων”, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου. 

Δήμος Πυλαία - Χορτιάτη 
2019 - «Δωρεάν πρόγραμμα Συμβουλευτικής
Ενδυνάμωσης στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη»
Στο Δήμο λειτουργεί γραφείο συμβουλευτικής ενδυνάμωσης
ενηλίκων. Το γραφείο στελεχώνεται από την ειδικότητα του
ψυχολόγου μέσω του προγράμματος της κοινωφελούς εργα-
σίας του ΟΑΕΔ. Στο πλαίσιο λειτουργίας του γραφείου εντάσ-
σεται και η διεξαγωγή τεστ κατάθλιψης στους ενήλικες εξυ-
πηρετούμενους εφόσον το επιθυμούν. 

Δήμος Ωρωπού 
03/02/2019 - Βιωματικό 
Εργαστήρι Συναισθημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το κέντρο κοινότητας του
Δήμου Ωρωπού, διοργάνωσε βιωματική δράση, με επίκεντρο
τα συναισθήματα των παιδιών και ο τρόπος που τα διαχειρί-
ζονται. Εμψυχωτές του βιωματικού εργαστηριού ήταν η κα.
Παπανικολάου Άννα - Ψυχολόγος, η κα. Προκοπίου Αναστα-
σία - Κοινωνική Λειτουργός, η κα. Σολομού Παναγιώτα - Κοι-
νωνική Λειτουργός και η κα. Αγγελούση Βασιλική - Κοινωνι-
κή Λειτουργός. 

15/02/2019 - Ημερίδα «Ψυχική Υγεία»
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το ιατροπαιδαγωγικό κέν-
τρο ΤΟ.Ψ.Υ.Π.Ε(Αθηνών) του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων
Αθηνών και το 5 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής πραγματοποίησε ομιλία με
ομιλητές τη Δρ. Κωνσταντίνα Λαδοπούλου - παιδοψυχίατρος
Διευθύντρια Ι.Π.Κ , τη κα. Μαστρογιαννάκου Δήμητρα Παιδο-
ψυχίατρος, τον Δρ. Πάλλη Ελευθέριο Παιδοψυχίατρο και την
κα. Μάρθα Μπέη Κοινωνική Λειτουργό.

06/03/2019 - Βιωματική Δράση 
«Ψυχική Υγεία»
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων
του Δημοτικού σχολειού Ωρωπού πραγματοποίησε βιωματι-
κή δράση με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό και την φιλία ως
μέσο πρόληψης της σχολικής βίας. Εμψυχώτρια της βιωματι-
κής δράσης ήταν η κα. Αγγέλλουση Βασιλική - Κοινωνική
Λειτουργός.
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15/03/2019 - Ομιλία με θέμα 
«Την Σεξουαλική Κακοποίηση των Ανηλίκων»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων του Καλάμου, διεξήγαγε ενημερωτική ημερίδα,
με θέμα την σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων. Σκοπός
της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των γονιών για τις μορφές
παιδικής κακοποίησης, τις υπηρεσίες και τα συμβουλευτικά
κέντρα που μπορούν να απευθυνθούν καθώς και τους τρό-
πους αντιμετώπισης του φαινόμενου. 

07/04/2019 - Βιωματικό 
Εργαστήρι Συναισθημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε βιωματικό εργαστήρι συναισθη-
μάτων, στο Δημοτικό σχολειό Αφιδνών. Εμψυχωτές του ερ-
γαστηριού ήταν η κα. Παπανικολάου Άννα ψυχολόγος, η κα.
Προκοπίου Αναστασία Κοινωνική Λειτουργός, η κα. Σολομού
Παναγιώτα Κοινωνική Λειτουργός και η κα. Αγγελούση Βασι-
λική Κοινωνική Λειτουργός. Σκοπός του εργαστηριού ήταν η
αναγνώριση και η έκφραση των συναισθημάτων.

12/04/2019 - Βιωματική Δράση 
με θέμα «Φιλία»
Το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποίησε βιωματική δράση, με θέμα
«φιλία», στο Δημοτικό σχολείο Μαρκοπούλου. Εμψυχώτρια
της βιωματικής δράσης ήταν η κα. Αγγελούση Βασιλική Κοι-
νωνική Λειτουργός.

14/04/2019 - Βιωματική Δράση 
με θέμα «Ο Έφηβος και οι Γονείς του»
Το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποίησε βιωματική δράση με θέμα «Ο
Έφηβος και οι Γονείς του», στο Γυμνάσιο της Σκάλας Ωρω-
πού, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας του σχολειού.

17/04/2019 - Ομιλία με θέμα 
«Εφηβεία και Παραβατικότητα»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το τμήμα ασφάλειας του
Δήμου Ωρωπού, διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία με θέμα
«εφηβεία και παραβατικότητα». Η ομιλία έλαβε χώρα στο γυ-
μνάσιο της Σκάλας Ωρωπού. Ομιλητές ήταν ο κ. Ξαρχουλά-
κος Αλέξανδρος, υποδιοικητής του Τμήματος Ασφάλειας
Ωρωπού και η κα. Αγγελούση Βασιλική Κοινωνική Λειτουρ-
γός. Η ομιλία είχε σκοπό την ενημέρωση και την πρόληψη πα-
ραβατικών συμπεριφορών των έφηβων.

16/05/2019 - με θέμα 
«Φιλία και Σχολικός Εκφοβισμός»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων του
Δημοτικού σχολειού Σκάλας και νέων Παλατιών και του συλ-
λόγου γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Χαλκουτσίου, διορ-
γάνωσε βιωματική δράση με θέμα «φιλία και σχολικός εκφο-
βισμός» στο δημοτικό σχολείο νέων Παλατιών και Σκάλας

Ωρωπού. Ομιλητές ήταν ο κ. Πίπος Ψυχολόγος και η κα. Αγ-
γελούση Βασιλική Κοινωνική Λειτουργός.

11/06/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Προβλήματα Συμπεριφοράς 
στην Προσχολική Ηλικία
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία στον παιδικό
σταθμό Μηλεσίου. Η ομιλία απευθυνόταν στους γονείς των
παιδιών και σκοπός ήταν η ενημέρωση - πρόληψη για τα προ-
βλήματα που εμφανίζονται στην προσχολική ηλικία αλλά και
τεχνικές διαχείρισης. Ομιλήτρια ήταν η κα. Αγγελούση Βασι-
λική, Κοινωνική Λειτουργός.

Πρόγραμμα Προληπτικού 
Ελέγχου της Κατάθλιψης
Συνολικά περίπου 322 εκ. άνθρωποι διαγνώστηκαν με κλινι-
κή κατάθλιψη το 2015, σημειώνοντας μια αύξηση που αγγίζει
το 18,4%, μέσα στα τελευταία 10 χρόνια. Ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας - Π.Ο.Υ. μάλιστα, ανέλυσε και τον οικονομι-
κό αντίκτυπο της ασθένειας, που φθάνει το δυσθεώρητο πο-
σό του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως και οφείλε-
ται στην πτώση της παραγωγικότητας, λόγω των συνεπειών
της νόσου στους εργαζόμενους, οι οποίοι αδυνατούν να αν-
ταπεξέλθουν στις καθημερινές υποχρεώσεις τους.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ως πιστο-
ποιημένο Δίκτυο του Π.Ο.Υ και μέλος του Δικτύου των Εθνι-
κών Δικτύων Υγιών Πόλεων, ξεκίνησε με αφορμή την «Παγ-
κόσμια Ημέρα Υγείας του 2017 αφιερωμένη στην Κατάθλι-
ψη», 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 Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων, συμπεριέλαβαν στα 7 νοσήματα που
προϋπήρχαν, τη νόσο της Κατάθλιψης, ως 8ο νόσημα, με τη
χορήγηση ερωτηματολογίου, ειδικά για τον Ελληνικό πληθυ-
σμό, το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν οι δημότες που
προσέρχονται στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου τους και θα λαμβά-
νουν άμεσα, ενημέρωση για την παρουσία ή μη συμπτωμά-
των κατάθλιψης, κατά την τρέχουσα περίοδο. Στις περιπτώ-
σεις που θα επιβεβαιώνεται παρουσία συμπτωμάτων κατά-
θλιψης από το τελικό αποτέλεσμα, ο δημότης θα πρέπει να
απευθύνεται σε ψυχίατρο. Με την εγγραφή δε του δημότη
στο λογισμικό σύστημα των ΚΕΠ Υγείας, ο δημότης θα έχει τη
δυνατότητα να δεχτεί υπενθύμιση τον επόμενο χρόνο ώστε
να επαναλάβει το ερωτηματολόγιο, όπως επίσης θα δεχτεί
υπενθύμιση για να πραγματοποιήσει προληπτικό έλεγχο και
για τα άλλα 7 νοσήματα, ανάλογα με την ηλικιακή του ομάδα.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι Δήμοι μέλη με ΚΕΠ Υγείας
ενώ ενδεικτικά οι δήμοι με τους περισσότερους ωφελούμε-
νους ήταν: Δήμος Αλίμου, Δήμος Αγ Βαρβάρας, Δήμος Αρι-
στοτέλη, Δήμος Ηρακλείου Αττικής και Δήμος Πυλαίας - Χορ-
τιάτη.
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Ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής
Η αορτή είναι ο κύριος προμηθευ-
τής του αίματος σε όλο το σώμα και
εκτείνεται από την καρδιά, μέσω
του θώρακα, μέχρι την κοιλιακή
χώρα. Η κοιλιακή αορτή είναι το
τμήμα της αορτής από το επίπεδο
του άνω μέρους της κοιλιάς ως τον
ομφαλό. Ως ανεύρυσμα ορίζεται η
μόνιμη εντοπισμένη διάταση μιας
αρτηρίας, μεγαλύτερης, τουλάχι-
στον κατά 50%, της διαμέτρου της
υπόλοιπης φυσιολογικής αρτηρίας
του ίδιου ατόμου. Η φυσιολογική
διάμετρος της κοιλιακής αορτής εί-
ναι περίπου 2 εκατοστά. Όταν η
διάμετρος είναι μεταξύ 2,5 και 3
εκατοστά τότε μιλάμε για ανευρυ-
σματική διάταση. Όταν η διάμετρος
υπερβαίνει τα 3εκατοστά, τότε
υπάρχει ανεύρυσμα της κοιλιακής
αορτής, το οποίο μπορεί να φθάσει
και τα 10 ή περισσότερα εκατοστά.
Το μέγεθος του ανευρύσματος της
κοιλιακής αορτής θεωρείται μικρό,
όταν η διάμετρός του κυμαίνεται
μεταξύ 3 και 3,9 εκατοστά, μεσαίο
όταν κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5,4
εκατοστά και μεγάλο, όταν ξεπερ-
νά τα 5,4 εκατοστά. Η κοιλιακή
αορτή είναι η πιο ευάλωτη στη δη-
μιουργία ανευρύσματος, ενώ η συ-
χνότερη εντόπιση του ανευρύσμα-
τος είναι κάτω από την έκφυση των
νεφρικών αρτηριών. Το ανεύρυ-
σμα της κοιλιακής αορτής δημι-
ουργείται από εκφυλισμό των
ιστών του τοιχώματος της αορτής,
ο οποίος οδηγεί στο σχηματισμό
αθηρωματικής πλάκας και καταλή-
γει στην καταστροφή των ελαστι-
κών ινών και στην διάτασή τους,
ενώ μπορεί να οδηγήσει σε διαχω-
ρισμό της αορτής, θρόμβωση στο
τοίχωμά της και ρήξη και αιμορρα-
γία του ανευρύσματος, η οποία εί-
ναι συχνά θανατηφόρος, σε ποσο-
στό πάνω από 70%. Όσο μεγαλώ-
νει η διάμετρος του ανευρύσματος,

τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος της
ρήξης του. Για ανευρύσματα <5 εκ.
ο κίνδυνος ρήξης, σε μια δεκαετία,
είναι 15-20%, ενώ σε μεγαλύτερα
ανευρύσματα της τάξης των 6-7
εκ., ο αντίστοιχος κίνδυνος φθάνει
το 45-50%.

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των δημοτών,
τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,  το 2019, πραγμα-
τοποίησαν ενημερωτικές ημερίδες
για το ανεύρυσμα της κοιλιακής
αορτής και διοργανώθηκαν δρά-
σεις, με δωρεάν εξετάσεις, από τις
οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι
από 250 Δημότες.  

Δήμος Παύλου - Μελά
Ενημερωτικές Ομιλίες 
με θέμα «Ανεύρυσμα:
Συμπτώματα-Πρόληψη.»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, σε συνεργα-
σία με την Έκτη Τ.Ο.Μ.Υ. Πολίχνης,
διοργάνωσε ενημερωτικές ομιλίες με
θέμα «ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ: ΣΥΠΤΩΜΑΤΑ-
ΠΡΟΛΗΨΗ». Ομιλήτρια ήταν η κα. Κω-
στούδη Γεωργία, Γενική ιατρός και συν-
τονίστρια  του Τ.Ο.Μ.Υ. Πολίχνης.
5/11/2019 - Κ.Α.Π.Η. Σταυρούπολης
11/12/2019 - Κ.Α.Π.Η. Νικόπολη
12/12/2019 - Κ.Α.Π.Η. Ευκαρπίας
15/11/2019 - Κ.Α.Π.Η. Ηλιούπολης
19/11/2019-Κ.Α.Π.Η. Πολίχνης
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Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού
24/01 & 10/4/2019 - Αντιτετανικός
εμβολιασμός εργαζομένων 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με
το ΚΕΠ Υγείας, υλοποίησαν αντιτετανικό εμβολιασμό
στους εργαζομένους του Δήμου. Οι εμβολιασμοί πραγ-
ματοποιήθηκαν σε συνεργασία με Ιατρό Εργασίας και τη
συνδρομή εργαζομένων της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Η
πρόληψη της υγείας των εργαζομένων αποτελεί μια από
τις βασικές προτεραιότητες της Δ/νσης Κοινωνικής Πο-
λιτικής, μέσω διενέργειας προγραμμάτων μαζικού εμ-
βολιασμού και προληπτικών εργαστηριακών εξετάσεων

12/02 & 19/06/2019 - Αιμοδοσία
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με
το Κέντρο Υγείας Αγίων Αναργύρων και το Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο, πραγματοποίησε Εθελοντικές Αιμοδοσίες.
Συνολικά προσήλθαν 40 άτομα για να αιμοδοτήσουν,
ενισχύοντας έτσι την Τράπεζα αίματος του Δήμου. Αρω-
γοί και συμπαραστάτες της προσπάθειας αυτής οι εργα-

ζόμενοι του Δήμου και κάτοικοι της πόλης, που με την
πολύτιμη βοήθειά τους αποδεικνύουν συνεχώς, την
ευαισθησία και το αίσθημα αλληλεγγύης προς τον συ-
νάνθρωπό μας. 

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 7/4/2019 - Αιμοδοσία
Ο Δήμος Αγ Βαρβάρας και το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου,
διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία. 

20/03/2019 - Ενημερωτική Ομιλία:
Εμβολιαστική Κάλυψη Πληθυσμού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με την Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδας, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα
«Εμβολιαστική Κάλυψη του Πληθυσμού».

09/04/2019 - Ενημερωτική Ομιλία:
Χρόνια νοσήματα  
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδας, πραγματοποίησε ενημερωτική Ομιλία με
θέμα  «Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων» με εισηγήτρια
την κα. Μηλάκα Μαρία, Νοσηλεύτρια, MSc, 2ο Κ.Υ. Πε-
ριστερίου.

10/04/2019 - Ορθή Κατανάλωση Αλκοόλ 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδας με εισηγήτρια την κα. Καραντώνη Μαρία,
Σημαιοφόρος (ΥΝ) Π.Ν., MSc (c), Ν.Ν.Α. ενημέρωσαν
τους μαθητές του 1ου Λυκείου για το αλκοόλ και τις επι-
πτώσεις του, ενώ, παράλληλα, παρουσίασαν το τεστ
DRINKIQ, ένα διαδραστικό μέσο πρόληψης, πολύ χρήσι-
μο για μαθητές και γονείς.

06/05/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
για Πρώτες Βοήθειες & Εθελοντισμό
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με τις πρώτες
βοήθειες και τον εθελοντισμό, στους μαθητές του 1ου
Λυκείου.  

Καλές πρακτικές Δήμων που τέθηκαν
υπό την Αιγίδα του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ



Ετήσιος 
απολογισμός2019ΚΕΠ Υγείας

21-27/2/2019- Πρόληψη 
για την Οστεοπόρωση
Το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποίησε τεστ εκτίμησης του κιν-
δύνου κατάγματος, βάσει του FRAX®, που αναπτύχθη-
κε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πραγματο-
ποιήθηκε συνακόλουθη ομιλία. 

7 & 8/2019 - Εκστρατεία ενημέρωσης 
στο γενικό πληθυσμό για έντονα καιρικά
φαινόμενα & Εκστρατεία ενημέρωσης 
στο γενικό πληθυσμό για προστασία 
από τα κουνούπια
Το ΚΕΠ Υγείας στο πλαίσιο της εκστρατείας, πραγματο-
ποίησε διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων τους μήνες
Ιούλιο-Αύγουστο.

11 & 12/2019 - Δωρεάν προληπτικός
έλεγχος διαταραχών ακοής - ΗΠΙΟΝΗ
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αι-
γάλεω, διοργάνωσε δωρεάν προληπτικό έλεγχο διατα-
ραχών ακοής, για άτομα 55 ετών και άνω, στο πλαίσιο
του προγράμματος ΗΠΙΟΝΗ 2019 - Πρόληψη και Διαχεί-
ριση των Αισθητηριακών Διαταραχών, Όραση και Ακοή.

28/01/2019 - Εκστρατεία ενημέρωσης
«υγείας στο σχολικό πληθυσμό»
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, σε συνεργασία με την 2 ΥΠΕ
και φορέα υλοποίησης το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής
Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», στο πλαίσιο παρεμβάσεων
προληπτικού χαρακτήρα για το μαθητικό πληθυσμό του
δήμου μας πραγματοποίησε σειρά δράσεων το σχολικό
έτος 2018 - 2019.
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Δήμος Αιγάλεω 2019 - Ενημέρωση 
και ασκήσεις για ανώδυνο τοκετό
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,  σε
συνεργασία με την μαία των δημοτικών ιατρείων, πραγ-
ματοποιεί, σε ζευγάρια, όλο το έτος μαθήματα ανώδυ-
νου τοκετού και μαθήματα προγεννητικής φροντίδας. 

4/3/2019 - Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας ενη-
μερώνει και ευαισθητοποιεί τους κατοίκους και τους φο-
ρείς της πόλης για τις αιμοδοσίες. Πραγματοποιούνται
δύο αιμοδοσίες το χρόνο και στην ενημέρωση μας βοη-
θούν και οι φοιτητές που κάνουν πρακτική άσκηση στη
Δ/νση μας. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στην αίθου-
σα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και προσήλ-
θαν 79 άτομα.

24-25/9/2019 Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρε-
σία του Δήμου Αιγάλεω και το Νοσοκομείο Νίκαιας
«ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», πραγματοποίησαν εθελοντική
αιμοδοσία εργαζομένων και πολιτών. Η αιμοδοσία είχε
μεγάλη επιτυχία και συγκεντρώθηκαν 125 μονάδες αί-
ματος. Είχε προηγηθεί ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των πολιτών και εργαζομένων για τα οφέλη της αιμοδο-
σίας και έγινε και παράλληλη διανομή εντύπων.

27-31/10 & 5-8/2019 - Αντιγριπικός
εμβολιασμός στους εργαζόμενους
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τις Επισκέπτριες Υγεί-
ας,  διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία, με θέμα αντιγριπι-
κός εμβολιασμός και κατόπιν, σε συνεργασία με το για-
τρό εργασίας, πραγματοποιήθηκε αντιγριπικός εμβολια-
σμός σε 188 εργαζόμενους.

16/11/2019 - Προληπτικός έλεγχος
«Εξετάσεις παιδιών 6-12 ετών»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρε-
σία,  τους γιατρούς του Κόσμου και την Ένωση Γονέων
και Κηδεμόνων του Δήμου, πραγματοποίησαν προληπτι-
κές εξετάσεις στα παιδιά των δημοτικών σχολείων. Εξε-
τάστηκαν 234 παιδιά από παιδίατρο, οφθαλμίατρο, καρ-
διολόγο, οδοντίατρο και δόθηκαν και πιστοποιητικά
υγείας για το σχολείο. Η δράση είχε μεγάλη επιτυχία και
θα επαναληφθεί. 

20/12/2019 -  Φθορίωση 
για παιδιά ηλικίας 6-15
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρε-
σία και το Κέντρο Υγείας, πραγματοποίησαν φθορίωση
σε 86 παιδιά ηλικίας από 6 ετών έως 15 ετών. Οι οδον-
τίατροι που συμμετείχαν στην δράση ήταν ο κ. Τσελεκί-
δης, ο κ. Θεοχάρης και η κα. Μακρινή. Η δράση θα συνε-
χιστεί καθώς είχε μεγάλη ζήτηση και επιτυχία.

13/3 έως 14/4/2019 - Προληπτικός
έλεγχος των μελών του ΚΑΠΗ από ΩΡΛ
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, σε
συνεργασία με  γιατρό  ΩΡΛ του  Κέντρου Υγείας του
ΕΟΠΠΥ, πραγματοποίησαν στα  μέλη του ΚΑΠΗ προλη-
πτικές εξετάσεις και τεστ για παθήσεις που αφορούν
ΩΡΛ.

2019 - Προληπτικές εξετάσεις 
για ΑIDS  και Ηπατίτιδες Β &C
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κοινωνική
Υπηρεσία  και την κινητή μονάδα του  Praxis, διορ-
γάνωσε εξετάσεις για AIDS & Ηπατίτιδες Β και C. 
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1-5 & 15 /4/2019 - Προληπτικές 
εξετάσεις για παθήσεις νεφρών
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, στο
πλαίσιο της  παγκόσμιας ημέρας νεφρών, διοργάνωσε
σε συνεργασία με ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, πρό-
γραμμα πρόληψης για τη διάγνωση παθήσεων των νε-
φρών. Ειδικότερα, οι εξετάσεις περιελάμβαναν  εξέταση
για ουρία, κρεατινίνη, GFR,  γενική  ούρων και εξέταση
ούρων 24ώρου, για την ανίχνευση πρωτεΐνης στα ούρα.
Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ακολούθησε
ομιλία από τον ιατρό  ουρολόγο- ανδρολόγο κ. Πέτρο
Σούσση και δόθηκαν ιατρικές οδηγίες. 

24/5/2019 - Προληπτική εξέταση 
- Μελέτη άρθρωσης ώμου
Το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με τα ΚΕΠ Υγείας & τη
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,  πραγματοποίησαν με-
τρήσεις ώμου σε μέλη του ΚΑΠΗ, όπου εξετάστηκαν 52
άτομα.

20, 27, 29/3 & 3, 10, 17/4/2019 -
Ενημερωτικές Ομιλίες και ομαδικές
ασκήσεις για την Πρόληψη καταγμάτων
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,  σε
συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθερα-
πευτών, πραγματοποίησε στα 6 ΚΑΠΗ του Δήμου, ενη-
μερωτικές ομιλίες και ασκήσεις για την πρόληψη των
πτώσεων. Το πρόγραμμα είχε μεγάλη επιτυχία και το πα-
ρακολούθησαν στο σύνολο 353 μέλη των ΚΑΠΗ.

6- 24/5/2019 - Μέτρα προφύλαξης 
από τα κουνούπια & την Ελονοσία 
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ,
πραγματοποίησαν εκστρατεία ενημέρωσης για τα κου-
νούπια και τον ιό Δυτικού Νείλου η οποία διήρκησε δύο
εβδομάδες. Έγινε διανομή φυλλαδίων για τα μέτρα προ-

φύλαξης  στην Πανεπιστημιούπολη 1 και 2 στο Αιγάλεω.
Στην ενημέρωση και στην   ευαισθητοποίηση των πολι-
τών και φοιτητών συμμετείχαν και φοιτητές από το τμήμα
των Επισκεπτών Υγείας. Επίσης, μοιράστηκαν φυλλάδια
στο θέατρο,  στα ΚΕΠ, στους δημοτικούς αθλητικούς χώ-
ρους, στα δημοτικά ιατρεία, στο ταχυδρομείο, στο Δη-
μαρχείο και  στην ανθοκομική έκθεση.

13/4/2019 - Ενημερωτική ομιλία 
για Υγιή Γήρανση 
Το ΚΕΠ Υγείας & η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,  σε
συνεργασία με την 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ και το
ΠΑΔΑ, πραγματοποίησαν ενημερωτική ομιλία, με θέμα
«ΥΓΙΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ», στο Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος».
Ακολούθησαν Εξαιρετικές ομιλίες, με στόχο την ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα υγεί-
ας.

Δήμος Αριστοτέλη 1-6/2019 
- Ενημερωτική Ομιλία  «Αγωγή Υγείας» 
Το ΚΕΠ  Υγείας, κατά την διάρκεια του Α’ Εξαμήνου του
2019,  διένειμε στους δημότες ενημερωτικό φυλλάδιο
του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας, με
θέμα «μύθος και αλήθεια για το κάπνισμα», « αναπνέω
καθαρό αέρα» και «μέτρα για να προστατευθείς από την
γρίπη».  Συνολικά, ο αριθμός των δημοτών που ενημε-
ρώθηκαν ανέρχεται  στους  200.

3/6/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Πρώτων Βοηθειών
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τη δομή «Βοήθεια στο
Σπίτι», στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του προσωπικού
της, πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα
: Πρώτες βοήθειες, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
(ΚΑΡΠΑ), χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
(ΑΕΑ). Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε από εκ-
παιδευτές του Εθνικού Κέντρου  Άμεσης Βοήθειας
(ΕΚΑΒ) και για τους συμμετέχοντες  που παρακολούθη-
σαν με επιτυχία τη βασική εκπαίδευση πρώτων βοηθει-
ών, δόθηκαν πιστοποιήσεις. Στόχος της δράσης αυτής
είναι η διαρκής ενημέρωση και η εκπαίδευση  του προ-
σωπικού σε θέματα πρώτων βοηθειών. Κεντρικό σύνθη-
μα της εκδήλωσης: «Η Γνώση σώζει ζωές».

7-9/2019 - Αγωγή Στοματικής Υγείας
Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση
Μαθητικού Πληθυσμού
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλ-
λογο Χαλκιδικής, διοργάνωσε τη «Δράση Προληπτικής
Οδοντιατρικής», για την περίοδο του καλοκαιριού. Κατά
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την διάρκεια της δράσης υπήρξε η δυνατότητα δωρεάν
οδοντιατρικής εξέτασης για τα παιδιά (0-17) του Δήμου
μας, σε ιδιωτικά οδοντιατρεία και στον οδοντίατρο της
επιλογής τους. Συνολικά,  ο αριθμός των δυνητικά  ωφε-
λουμένων υπολογίζεται στους  500.

10/18/2019 -  «Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια» δωρεάν σπιρομέτρηση  
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νοσημά-
των Θώρακος Ελλάδος και με τις δομές του  Δήμου
«Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρο Κοινότητας», πραγμα-
τοποίησε δωρεάν σπιρομέτρηση. Η προσέλευση των δη-
μοτών ήταν μεγάλη. Η δράση απευθυνόταν κυρίως, σε
χρόνιους καπνιστές και σε άτομα με αναπνευστικά νοσή-
ματα.

Δήμος Αρταίων 21-25/10/2019 - Δράση
προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής
Ο Δήμος Αρταίων, σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», πραγματοποίησε δράση προληπτικής ιατρικής
και οδοντιατρικής, για  παιδιά και μαθητές του Δήμου,
μέσω του κινητού πολυϊατρείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ». Αρχι-
κά, αφού δημοσιοποιήθηκε η δράση από το τμήμα Κοι-
νωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού της  Διεύθυνσης
Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας και Αθλητισμού του Δή-
μου, έγινε ο προγραμματισμός των ραντεβού με τους
γονείς και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Υπήρξε,  μάλιστα, στοχευμένη ενημέρωση των ωφελού-
μενων παιδιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρ-
μακείου. Στη συνέχεια,  οι μαθητές, με τη συνοδεία των
γονιών ή των δασκάλων   προσέρχονταν στο χώρο της
μονάδας που βρισκόταν έμπροσθεν του Δημαρχείου.
Εθελοντές γιατροί πραγματοποίησαν συνολικά 453 εξε-
τάσεις, παρέχοντας ενημέρωση για την υγεία των παι-
διών ενώ, όπου απαιτούνταν,  δινόταν παραπεμπτικό για
περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.                                                                        
Πολύτιμοι αρωγοί της δράσης υπήρξαν ο Ιατρικός και
Οδοντιατρικός Σύλλογος Άρτας. 

Δήμος Ασπροπύργου 2019 - Παροχή
ιατρικής εξέτασης και συνταγογράφησης
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Άθλη-
σης Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας και το Τμή-
μα Κοινωνικής Προστασίας και Τρίτης Ηλικίας, στο πλαί-

σιο της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, με κύριο στόχο την
κάλυψη βασικών αναγκών, παρέχει, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους στα μέλη του, δωρεάν συνταγογράφηση
και εξέταση από καρδιολόγο και παθολόγο, τόσο στο
κέντρο όσο και στην περιφέρεια του Δήμου. Στο πρό-
γραμμα συμμετέχουν μέλη και από τα τρία ΚΑΠΗ της πε-
ριοχής μας. Επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητο, δίδονται
και οδηγίες που αφορούν σε θέματα υγείας.

21/01/2019 -  Ενημερωτική Ομιλία 
«Οι συχνότερες παθήσεις 
του άνω άκρου -  αίτια και αντιμετώπιση»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Ασπροπύργου, διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία για τους Δημότες, με θέμα  «Οι συχνότερες παθή-
σεις του άνω άκρου - αίτια και αντιμετώπιση».  Συνολικά,
ο αριθμός των πολιτών που παρακολούθησε την ομιλία
ήταν περίπου 150. Ομιλητής ήταν ο κ. Ευάγγελος Που-
λακίδας, Χειρουργός Ορθοπεδικός MD, με μεγάλη εμ-
πειρία στην αντιμετώπιση καταγμάτων, αθλητικών κα-
κώσεων, ανοιχτών και αρθροσκοπικών χειρουργικών
τεχνικών. 

04/02/2019 - Ενημερωτική Ομιλία -
Λοιμώξεις του στόματος
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Ασπροπύργου, διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία με θέμα  «Συχνά στοματολογικά νοσήματα στην
παιδική και στην Τρίτη ηλικία - Λοιμώξεις του στόματος».
Την ομιλία παρακολούθησαν περίπου 100 άτομα. Ομι-
λητές ήταν  η κα. Ευαγγελία Πιπέρη, Επίκουρη Καθηγή-
τρια Στοματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Γε-
ώργιος Μήτρου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών
και ο κ. Κωνσταντίνος Τόσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Στοματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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27/02/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Η πολύπλευρη φύση και
συμπτωματολογία της νόσου Πάρκισον»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Ασπροπύργου, διοργάνωσε ενημερωτική
ομιλία με θέμα «Η πολύπλευρη φύση και συμπτωματο-
λογία της νόσου Πάρκινσον». Την ομιλία παρακολούθη-
σαν περίπου 100 άτομα. Ομιλητής ήταν  ο κ. Λεωνίδας
Στεφανής, Καθηγητής  Νευρολογίας & Νευροβιολογίας
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Δι-
ευθυντής του Εργαστηρίου Νευροεκφυλιστικών Νόσων
της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκο-
μείου. Ανέφερε, σε ό,τι αφορά τη διάγνωση της νόσου,
ότι στηρίζεται στην κλινική εικόνα. Γενικά είναι αποδεκτό
ότι η βραδυκινησία, σε συνδυασμό με μία από τις άλλες
βασικές κλινικές εκδηλώσεις, όπως ο τρόμος ηρεμίας,
αστάθεια ή δυσκαμψία, απαιτούνται για τη διάγνωση. 

11,15,17/10/2019 - Ενημερωτική 
Ομιλία «Χρόνιος Πόνος» 
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Γ’ ηλικίας του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ,σε  συνεργασία με την επιστημονική ομά-
δα της Φυσικοθεραπείας του, ενόψει της ημέρας για τη
Μυοσκελετική Υγεία,  διοργάνωσαν ενημερωτική ομιλία
για τα μέλη της Γ’ ηλικίας, με θέμα  το χρόνιο πόνο,  τη
θεραπευτική άσκηση και τα οφέλη από τη φυσικοθερα-
πεία.

18,20,28/11/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια»
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας &  Γ’ ηλικίας του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., σε  συνεργασία με την επιστημονική ομά-
δα της Φυσικοθεραπείας του, διοργάνωσαν ενημερωτι-

κή ομιλία για τα μέλη της Γ’ ηλικίας, με θέμα  τη  χρόνια
αποφρακτική  πνευμονοπάθεια, την πρόληψη και το
όφελος από την φυσικοθεραπεία.

23/11/2019  - Επιδημιολογική 
Έρευνα «Εξετάσου Δωρεάν» 
Το Τμήμα  Κοινωνικής  Προστασίας & Γ’ ηλικίας του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., σε  συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών
Δημόσιας Υγείας, τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, τη Δ/νση Κοινωνικής Προ-
στασίας του Δήμου Ασπροπύργου και τον Ειδικό Δια-
βαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α), διορ-
γάνωσαν μία επιδημιολογική έρευνα, που αφορά ένα
σύνολο ειδικών μικροβιολογικών εξετάσεων, για την
ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλεί η καύση των
απορριμμάτων  (ΧΥΤΑ) στον ανθρώπινο οργανισμό. Στό-
χος της έρευνας είναι να παρουσιάσει τους παράγοντες
που επηρεάζουν την δημόσια υγεία του πληθυσμού της
περιοχής, μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις διαχεί-
ρισης αποβλήτων του ΧΥΤΑ Φυλής, με την χρήση της
εφαρμογής της στατιστικής στην ιατρική. 

5,6,12,13/12/2019 - Ενημερωτικές Ομιλίες
& Εξετάσεις «Έρευνα ανίχνευσης βλαβών
όρασης & ακοής, πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ»
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Γ’ ηλικίας του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ελευ-
σίνας, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «ΗΠΙΟ-
ΝΗ», διοργάνωσαν ενημερωτικές ομιλίες και εξετάσεις,
σχετικά με την ανίχνευση βλαβών όρασης και ακοής.
Στόχος του Προγράμματος είναι η διερεύνηση και εφαρ-
μογή προληπτικών μέτρων και διαγνωστικών διαδικα-
σιών για τα όργανα της ακοής και της όρασης, τα οποία
θα αφορούν στον ηλικιωμένο πληθυσμό και θα προ-
άγουν την αυτονομία και τη λειτουργικότητά του.

Δήμος Βέροιας 4/2/2019 - Ενημερωτικό Σεμινάριο «Μαζί μπορούμε να νικήσουμε τον καρκίνο»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ενημερωτικό σεμινάριο για το κοινό. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ήταν:  
1. «Εισαγωγή για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου» Ευάγγελος Ν. Παπαχαραλάμπους , Εξειδικευμένος στην
Γυναικολογική Ογκολογία,  Πρόεδρος Παραρτήματος Βέροιας. 
2. Ομιλία: «Εμείς οι θνητοί…….» Βασιλική Αν. Καραδήμου, Ακτινοδιαγνώστης Κέντρο Υγείας Βέροιας.
3. Ομιλία: «Η πρόληψη του καρκίνου» Στέλλα Ι. Αραμπατζή MD, MSc, Ιατρός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος. 
4. Ομιλία : «Κληρονομική Προδιάθεση εκδήλωσης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Νέες επιλογές προσέγγι-
σης.» Γρηγόριος Τιμολόγος , Μ.Med.Sc, Μοριακός Βιολόγος, Διευθυντής Κaryo.
Συνολικά, ο αριθμός

των πολιτών που παρα-
κολούθησε υπερέβη
τους 300 και ο τρόπος με
τον οποίο ανέπτυξαν τα
θέματα οι εισηγητές
ήταν μοναδικός. 
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Δήμος Βόλου 19/11/2019  - «ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ»
Το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε  δωρεάν σπιρομετρήσεις
στο ΚΑΠΗ του Δήμου «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», σε πολίτες 40 ετών
και άνω. Ο συνολικός αριθμός των πολιτών που εξετά-
στηκαν ανήλθε στους 53. Οι εξεταζόμενοι ενημερώθη-
καν από ειδικό πνευμονολόγο για τα αποτελέσματα των
εξετάσεων.

1/22/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις 
«Τεστ Μνήμης - Νόσος Alzheimer»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Μονάδα Alzhei-
mer, πραγματοποίησε προληπτική εξέταση - τεστ μνή-
μης τριάντα ατόμων.  Η δράση διήρκησε 4 μήνες.

Δήμος Γαλατσίου Ιανουάριος-
Φεβρουάριος 2019 - Ενημέρωση 
σχετικά με τη Γρίπη
Το ΚΕΠ Υγείας προέβη σε ενημερωτική καμπάνια για την
πρόληψη της διασποράς της Γρίπης και άλλων αερογε-
νών λοιμώξεων, με την αποστολή οδηγιών, αφισών και
φυλλαδίων στις δομές του Δήμου και ειδικότερα στα ΚΑ-
ΠΗ, τα Σχολεία και τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

23/1-30/3/2019 - Σεμινάριο
Προετοιμασίας Γονεϊκότητας 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με εθελόντριες μαίες,
διοργάνωσε σεμινάριο προετοιμασίας Γονεϊκότητας, για
γυναίκες που βρίσκονταν στο τελευταίο τρίμηνο της εγ-
κυμοσύνης.

Φεβρουάριος 2019 - Διαδικτυακή
ενημερωτική καμπάνια για τον καρκίνο
Το ΚΕΠ Υγείας προέβη σε Διαδικτυακή Ενημερωτική
Καμπάνια για τον Καρκίνο, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Καρκίνου (4/2/2019). Συγκεκριμένα,
ανά ημέρα, υπήρχε ανάρτηση πληροφοριών για διάφο-
ρα είδη καρκίνου, καθώς και ενημερωτικό υλικό, γενικά
για τον καρκίνο. 

12-13/6/2019 & 4-7/11/2019 
- Σεμινάρια Α’ Βοηθειών
Το ΚΕΠ Υγείας, πραγματοποίησε Σεμινάρια Α’ Βοηθειών
με εκπαίδευση Βασικής Υποστήριξης Ζωής BSL, για
τους κατοίκους του Δήμου. Οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν
ειδική πιστοποίηση, στο πλαίσιο δημιουργίας εθελοντι-
κής ομάδας για Α’ Βοήθειες, σε εκδηλώσεις του Δήμου,
σε συνεργασία με τον εκάστοτε επίσημο φορέα.  

Δήμος Διδυμότειχου 2019 -
Συνταγογράφηση Προληπτικών Εξετάσεων
Κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου, στην 4η ΥΠΕ Α.Μ.Θ.

πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις και συνταγογράφηση
των μελών του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου από τον ιατρό πα-
θολόγο κ. Χ. Αλατζιά.

11/4/2019 - Ενημερωτικές Ομιλίες -
Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας 
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ διοργάνωσε Ημερίδες σε θέματα δημόσιας
υγείας, «Η δημόσια υγεία και ο ρόλος της», «Ατομική
υγιεινή», «Στοματική υγεία», «Μέτρα προστασίας από τα
κουνούπια», «Οδηγός σωστής συμπεριφοράς προς
αποφυγή δαγκώματος σκύλου», «Μαθαίνω να μην κα-
πνίζω», «Ασφαλής διαχείριση οικιακών φαρμάκων»,
«HIV/AIDS τρόποι μετάδοσης- μέτρα προστασίας». 

17/4/2019 - Πρόγραμμα δράσεων 
στο πλαίσιο εκστρατείας για 
την υγεία & την παιδεία.
Σεμινάρια, με ομιλητές τον κ. Ι. Παπαδάτο παιδίατρο και
Διευθυντή της  μονάδας εντατικής θεραπείας Ευρωκλι-
νικής Παίδων Αθηνών και τον κ. Κ. Τζιούβα παιδίατρο
εντατικολόγο επιμελητή Β’ ΜΕΘ. ΠΑΙΔΩΝ ΓΝΠΑ Π. & Α.
Κυριακού, με θέμα «Σχολικός εκφοβισμός cyber bul-
lying» και «Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων στο σχο-
λικό περιβάλλον».  Επίσης, σε συνεργασία με το «ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», έγινε διανομή προϊόντων προσωπικής
υγιεινής σε νεαρά κορίτσια δικαιούχους των κοινωνικών
παροχών, στο πλαίσιο του προγράμματος «κρατάμε στο
σχολείο τα κορίτσια». Η δράση πραγματοποιήθηκε στο
χώρο του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ.
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ΚΕΠ Υγείας
Δήμος Δράμας 2019 - Πρόγραμμα δωρεάν
εμβολιασμών ανασφάλιστων παιδιών-
εφήβων, Ρομά, προσφύγων.
Στο πλαίσιο της πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων,
εφαρμόστηκε πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού των
ανασφάλιστων παιδιών και εφήβων καθώς και συμβου-
λευτική σε θέματα υγείας και αγωγή υγείας στα ίδια και
στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου αυτό κρίνεται ανα-
γκαίο.

2019 -  Κλινική εξέταση ανασφάλιστων
παιδιών-εφήβων, Ρομά και προσφύγων
Εξετάστηκαν 58 παιδιά από τον παιδίατρο, δόθηκαν οδη-
γίες στους γονείς και έγινε παραπομπή για περαιτέρω
εξετάσεις, όπου χρειάστηκε.

Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης 
2019 - Προληπτικές εξετάσεις 
«διάγνωση - παραπομπές για άνοια»
Το ΚΕΠ Υγείας του δήμου σε συνεργασία με τα δημοτικά
ιατρεία πραγματοποίησε όλο το έτος  εξετάσεις για την
άνοια σε δημότες άνω των 65 ετών. 

2-6/12/2019 - Μαθήματα 
Πρώτων Βοηθειών και ΚΑΡΠΑ
Το ΚΕΠ Υγείας και το τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής
της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών, σε συνεργασία με το Mediterraneo Hospital
υλοποίησαν  Δωρεάν Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών και
εκπαίδευση στην αναπνευστική αναζωογόνηση στα μέ-
λη των Κ.Α.Π.Η  του Δήμου μας.

2019 - Συνταγογράφηση 
και εμβολιασμός ενηλίκων 
Το ΚΕΠ Υγείας του δήμου σε συνεργασία με τα δημοτικά
ιατρεία πραγματοποίησε όλο το έτος συνταγογράφηση
και εμβολιασμούς ενηλίκων στον πληθυσμό.

2019 - Προληπτικές Εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του δήμου σε συνεργασία με τα δημοτικά
ιατρεία πραγματοποίησε όλο το έτος προληπτικές εξετά-
σεις και παραπομπή δημοτών για εξέταση Ηπατίτιδας. 

1/2-1/6/2019 - Σεμινάρια «Ενδυνάμωση
γυναικών θυμάτων βίας»  
Ο Δήμος και το Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Δη-
μόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την W.I.N HELLAS,  ξε-
κίνησε έναν κύκλο 15 εβδομαδιαίων σεμιναρίων, διάρ-
κειας 2 ωρών, με θέματα που σχετίζονται με την γυναι-
κεία ενδυνάμωση, την ανάπτυξη των προσωπικών σχέ-

σεων, της οικογένειας, των συναισθημάτων, την προσω-
πικότητα  και τις αλλαγές στη ζωή μας και στην ενημέρω-
ση επαγγελματιών που εργάζονται σε κοινωνικές δομές. 

11&13/6/2019 - Ενημερωτική 
Ομιλία «Αλλεργικά Νοσήματα» 
Το Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Δημόσιας Υγεί-
ας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου
σε συνεργασία με το Αλλεργιολογικό τμήμα του Ν.Ν.Θ.Α
«Η Σωτηρία», διοργάνωσαν ημερίδες με θέμα «Αλλερ-
γικά Νοσήματα και η προστασία μας στους θερινούς μή-
νες». Ομιλήτρια ήταν η Αλλεργιολόγος κα. Α. Συρίγου
και ενημέρωσε τους δημότες για τους συνήθεις τύπους
αλλεργιών και τις αλλεργίες από τσιμπήματα εντόμων.

2019 - Ενημερωτική Ομιλία «Μαθήματα
ανώδυνου τοκετού - θηλασμός» 
Ο Δήμος και το τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Δη-
μόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών,
διοργάνωσαν το πρόγραμμα «Μαθήματα γονεϊκότη-
τας», για την δημιουργία ομάδων νέων γονέων, με στό-
χο την προετοιμασία μιας εγκυμοσύνης, του τοκετού και
του νέου ρόλου τους. Ο κάθε κύκλος συναντήσεων απο-
τελείται από 4 συνεδρίες, 1 συνάντηση εβδομαδιαίως,
όπου οι έγκυες γυναίκες (ανεξάρτητα από τον μήνα κύη-
σης τους) μπορούν μόνες τους, είτε με τον σύντροφό
τους ή οποιοδήποτε άλλο άτομο της επιλογής τους, να
έχουν μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριω-
μένη πληροφόρηση σχετικά με τη φυσιολογία του τοκε-
τού, την αναπνοή-εξώθηση, τη διαχείριση δυσφορίας
στον τοκετό, τη φροντίδα νεογνού, τον θηλασμό και γε-
νικά για το πλάνο του  τοκετού.

2019 - Προληπτικές Εξετάσεις και
παραπομπές για πνευμονολογικές
& νεφρολογικές εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του δήμου σε συνεργασία με τα δημοτικά
ιατρεία πραγματοποίησε όλο το έτος Προληπτικές Εξε-
τάσεις και παραπομπές για πνευμονολογικές εξετάσεις
και νεφρολογικές εξετάσεις.

2019 - Οδοντιατρικός έλεγχος  μαθητών
Το ΚΕΠ Υγείας του δήμου σε συνεργασία με τα δημοτικά
ιατρεία πραγματοποίησε όλο το έτος Προληπτικό Οδον-
τιατρικό έλεγχο μαθητών.

15-31/10/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
& δωρεάν αξιολόγηση ακοής
Το ΚΕΠ Υγείας και τα Κ.Α.Π.Η, σε συνεργασία με εξειδι-
κευμένους ιατρούς ΩΡΛ, διοργάνωσαν πρόγραμμα ενη-
μερωτικών ομιλιών και δωρεάν αξιολόγηση ακοής. 
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Δήμος Ηγουμενίτσας 28/02/2019 -
Προληπτική Οφθαλμολογική Εξέταση
Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της
υγείας που υλοποιεί το ΚΕΠ Υγείας, πραγματοποιήθηκε
προληπτική οφθαλμολογική εξέταση, στο νοσοκομείο
Φιλιατών, των μαθητών του Ειδικού Γυμνασίου Ηγουμε-
νίτσας. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με λε-
ωφορείο του Δήμου, συνοδευόμενα από τους εκπαιδευ-
τικούς τους. Σε 5 παιδιά έγινε σύσταση για περαιτέρω
εξετάσεις και παρακολούθηση. Σημαντική ήταν η συμ-
βολή του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας.

21/03/2019 -  Κανόνες Πρώτων Βοηθειών
- Το σωστό περιεχόμενο 
του φαρμακείου ενός σπιτιού
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τα ΚΗΦΗ του Δήμου
και το Περιφερειακό Τμήμα Ηγουμενίτσας του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού, διοργάνωσαν  ανοιχτή ομιλία -
ενημέρωση του κοινού, για τους βασικούς κανόνες Α’
Βοηθειών και το σωστό περιεχόμενο του φαρμακείου
ενός σπιτιού.

2019- Δράσεις για την εγγραφή νέων
εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
Το ΚΕΠ Υγείας και το Τοπικό Κέντρο Εθελοντών Δοτών
Μυελού των Οστών πραγματοποίησε ενημέρωση και
εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών
στην ποδοσφαιρική ομάδα Α.Ο. Πλαταριάς, στις 3/4/19
κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Οι αθλητές, αφού
άκουσαν με προσοχή τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κά-
ποιος, αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά από το χρόνο του, να
σώσει μια ζωή, δέχτηκαν με ενθουσιασμό να γίνουν κρί-
κοι της μεγάλης αλυσίδας των εθελοντών δοτών μυελού
των οστών του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας». Παρόν στην
ενημέρωση ήταν και δημοσιογράφος, ο οποίος έκανε
εκτενή αναφορά σε τοπικό αθλητικό site, τόσο για το έρ-
γο του Τοπικού Κέντρου όσο και για την εξαιρετική κίνη-
ση των ποδοσφαιριστών να γίνουν εθελοντές «ζωής»,
όπως χαρακτηριστικά έγραψε. Επίσης το Τοπικό Κέντρο
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, το ΚΕΠ Υγείας
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραποτάμου πραγματο-
ποίησε δράση στις 6/4/19 ενημέρωσης και εγγραφής
νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, στο Δ.Δ. Πα-
ραποτάμου. Η προσέλευση και το ενδιαφέρον των νέων
ανθρώπων ήταν σημαντική. Στις 14/08/2019 το ΚΕΠ
Υγείας και το Τοπικό Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού
των Οστών πραγματοποίησε δράση, σε bar της παραλίας
Πλαταριάς, με σκοπό την ενημέρωση και την εγγραφή
νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Στις
6/10/2019 το ΚΕΠ Υγείας και το Τοπικό Κέντρο Εθελον-
τών Δοτών Μυελού των Οστών βρέθηκε στο χώρο διε-
ξαγωγής του αγώνα τριάθλου «Il Porto Triathlon», που

έλαβε χώρα στην Ηγουμενίτσα. Σκοπός ήταν να ενημε-
ρώσει και να προσελκύσει θεατές και αθλητές, ώστε να
γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών και να μεγα-
λώσει η αλυσίδα του συλλόγου  «Όραμα Ελπίδας». Στο
πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων, η Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας, το ΚΕΠ Υγείας και το Τοπι-
κό Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών  οργά-
νωσαν στις 18/10/2019 εκδήλωση ενημέρωσης και εγ-
γραφής νέων εθελοντών, στην οποία συμμετείχαν, με
μεγάλη επιτυχία, αστυνομικοί και πολίτες, που με την
ευαισθησία τους, αύξησαν σημαντικά τον αριθμό των
υποψηφίων εθελοντών δοτών μυελού των οστών της
χώρας μας. Τέλος, στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
του Δήμου παρευρέθησαν το ΚΕΠ Υγείας και το Τοπικό
Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, όπου
ενημέρωσαν και πραγματοποίησαν εγγραφές νέων εθε-
λοντών δοτών μυελού των οστών.
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ΚΕΠ Υγείας
13/04/2019 - «Διατροφικές 
Διαταραχές: Η μάστιγα της εποχής»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
του ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διατρο-
φικών Μελετών & Ερευνών (Ι.Δ.Μ.Ε.), με θέμα τις Δια-
τροφικές Διαταραχές. Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι
κλινικοί διαιτολόγοι - διατροφολόγοι, Ιωάννης Σουπιός
και Ευάγγελος Ζουμπανέας, Αντιπρόεδρος και Πρό-
εδρος, αντίστοιχα, του Ινστιτούτου Διατροφικών Μελε-
τών & Ερευνών (Ι.Δ.Μ.Ε.),και η κλινική ψυχολόγος
Μαργαρίτα - Αγγελική Σχινά, Επιστημονική Υπεύθυνη
του Κέντρου Εκπαίδευσης & Αντιμετώπισης Διατροφι-
κών Διαταραχών (Κ.Ε.Α.Δ.Δ.,) που τελεί υπό την επο-
πτεία του Εθνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών
της Μεγάλης Βρετανίας. Οι ομιλητές μας αποκάλυψαν
τις Διατροφικές Διαταραχές και μας έμαθαν μικρά Μυ-
στικά Ελέγχου της Πείνας & της Διατροφής. Η εκδήλωση
είχε τη μορφή Βιωματικού Σεμιναρίου, μέσω του οποί-
ου, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερω-
θούν, να εκθέσουν τους προβληματισμούς τους και να
μιλήσουν με τους ειδικούς. Ο κ. Ζουμπανέας, ανταπο-
κρινόμενος στην εξαιρετική διοργάνωση και προσέλευ-
ση του κόσμου, δώρισε, σε δεκάδες παρευρισκόμε-
νους, ένα από τα βιβλία του, το «THIN … positive».

14/04/2019- «1ο Λαϊκός 
Αγώνας Πέρδικας»
Το Τοπικό Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών και το ΚΕΠ Υγείας Ηγουμενίτσας συμμετείχε στον
1ο Λαϊκό Αγώνα Πέρδικας, που διοργανώθηκε από τον
Γ.Σ. Πρωτέα και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο
Πέρδικας. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το έργο
του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» καθώς και για τον τρό-
πο που κάποιος μπορεί να βοηθήσει, ενώ παράλληλα
έγιναν και εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού
του οστών.

23/04/2019 -  «Πρώτες Βοήθειες 
για όλους»
Το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε μαζί με το ΚΗΦΗ Πέρδικας
και το ΕΚΑΒ Ηγουμενίτσας, σεμινάριο εκπαίδευσης των
πολιτών στις Πρώτες Βοήθειες. Οι παρευρισκόμενοι,
μεταξύ των οποίων και αρκετά παιδιά, παρακολούθησαν
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τους διασώστες του ΕΚΑΒ να
τους μεταφέρουν τη γνώση για το πώς μπορούν να βοη-
θήσουν κάποιον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε κατά-
σταση ανάγκης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν οι πρώτες
βοήθειες που δίνονται σε μια επιληπτική κρίση, σε κατά-
σταση λιποθυμίας, σε αλλεργίες, σε πνιγμονή από ξένο
σώμα καθώς και σε τσιμπήματα από έντομα και φίδια.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες
και έκαναν πρακτική εξάσκηση στην τοποθέτηση ατόμου

σε πλάγια θέση ασφαλείας και στην καρδιοαναπνευστι-
κή αναζωογόνηση. Σε όλους όσοι συμπλήρωσαν τις 4
ώρες εκπαίδευσης χορηγήθηκε βεβαίωση από το ΕΚΑΒ
Ηγουμενίτσας. 

15/05/2019 - «Δωρεάν Λογοθεραπευτική
Αξιολόγηση σε Παιδιά και Ενήλικες»
Το ΚΕΠ Υγείας και ο Σύλλογος Λογοπαθολόγων - Λογο-
θεραπευτών Ελλάδος πραγματοποίησαν δράσεις, στο
πλαίσιο εορτασμού της Πανελλαδικής Ημέρας Λογοθε-
ραπείας 2019, με στόχο την προώθηση της επιστήμης
μέσα από την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Οι δρά-
σεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν από τα μέλη του Συλλόγου
στη Θεσπρωτία, κα. Χριστίνα Βέρμπη και κ. Αναστάσιο
Μώκα, περιελάμβαναν screening test και ατομικές συ-
ναντήσεις των λογοθεραπευτών με γονείς, στους οποί-
ους δόθηκαν συμβουλές και εξατομικευμένη καθοδή-
γηση. 

29/06/2019 - Ενημερωτικό φυλλάδιο
«Οδηγίες διατροφής για 
τους θερινούς μήνες»
Ενόψει του καλοκαιριού και των υψηλών θερμοκρα-
σιών, το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Διαιτολόγο-
Διατροφολόγο κα. Χριστίνα Καραμπίνα, πάροχο του ΚΕΠ
Υγείας, πρόσφερε και φέτος στους πολίτες σχετικές
οδηγίες διατροφής, μέσω της σελίδας του ΚΕΠ Υγείας
(με απήχηση 1133 άτομα) και του Δήμου Ηγουμενίτσας
(με απήχηση 870 άτομα) στο Facebook. Παράλληλα,
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου και στάλθηκαν
με δελτίο τύπου στα ΜΜΕ, τόσο του νομού Θεσπρωτίας
όσο και της Ηπείρου. 
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15/07/2019 - «Ενημερωτική ομιλία και
εκπαίδευση υπαλλήλων στις Α’ Βοήθειες»
Με πρωτοβουλία του ΚΕΠ Υγείας και την πολύτιμη συν-
δρομή του ΕΚΑΒ Ηγουμενίτσας, διοργανώθηκε σεμινά-
ριο Α΄ Βοηθειών για τους υπαλλήλους του Τμήματος
«Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων»
του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι
στις δομές «Βοήθεια Στο Σπίτι», ΚΗΦΗ και ΚΑΠΗ εκπαι-
δεύτηκαν στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
(ΚΑΡΠΑ), στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή,
στην πλάγια θέση ασφαλείας (θέση ανάνηψης), στην
πνιγμονή από ξένο σώμα ενώ έλαβαν και γνώσεις για
αντιμετώπιση καταστάσεων όπως λιποθυμία, επιληπτι-
κή κρίση, τσιμπήματα εντόμων και φιδιών, κατάγματα
και τραύματα.

Οκτώβριος-Νοέμβριος 10/10/2019 -
«Εκστρατεία Ενημέρωσης για τα Εμβόλια
των Ενηλίκων»
Το ΚΕΠ Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας, στο
πλαίσιο της προαγωγής της υγείας και επενδύοντας
στην πρόληψη, ξεκίνησαν ενημερωτική εκστρατεία, με
ομιλίες για την χρησιμότητα των εμβολίων της Εποχικής
Γρίπης, του Έρπητα Ζωστήρα και του Πνευμονιόκοκκου
στους ενήλικες. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε
όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηγουμενίτσας και ήταν ανοιχτή
προς όλους τους πολίτες. Η αρχή έγινε από το ΚΑΠΗ
Πλαταριάς, όπου εκτός από τα μέλη του ΚΑΠΗ, την πα-
ρακολούθησαν οι ωφελούμενοι και το προσωπικό του
Βοήθεια στο Σπίτι και του ΚΗΦΗ Πλαταριάς. Στη συνέ-
χεια ακολούθησαν ομιλίες στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Παραποτάμου, στο ΚΑΠΗ Συβότων, στο ΚΑΠΗ Μαργαρι-
τίου, στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ηγουμενίτσας και στο ΚΑΠΗ
Πέρδικας. Ομιλητές ιατροί ήταν ο κ. Ευριπίδης Ζώτας, η
κα. Ολυμπία Γίτσα ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολίτες
συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση, εκφράζοντας τις
απορίες και τους προβληματισμούς τους γύρω από τα
συγκεκριμένα εμβόλια.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής 8-9-14-
16/5/2019 - Ενημερωτικές Ομιλίες  
για την παρουσίαση του «Συμβουλευτικού
Σταθμού για την Άνοια»
Οι υπεύθυνες του Συμβουλευτικού Σταθμού για την
Άνοια, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής κα. Μ. Κα-
ραμπέτσου και η υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας κα. Α. Πλά-
κα, πραγματοποίησαν 4 Ενημερωτικές Ομιλίες σε όλα τα
ΚΑΠΗ του Δήμου, προκειμένου να παρουσιάσουν,
στους εν δυνάμει ωφελούμενους, αυτή τη νέα δομή και
τα οφέλη της νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης για
τον πληθυσμό. 

9/7/2019 & 10/12/2019 
- «Εθελοντική Αιμοδοσία»
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, με τα Δημοτικά Ια-
τρεία και το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσαν δύο (2) φορές
όπως κάθε έτος,  «Εθελοντική Αιμοδοσία», σε συνεργα-
σία με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου
και το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».
12/10/2019 - Φεστιβάλ Υγείας «STAY ACTIVE FESTI-
VAL- ΜΕΙΝΕ ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΑ 50»
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ΚΕΠ Υγείας
Η «50 και Ελλάς» και η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
εγκαινίασαν, με αφετηρία τον Δήμο Ηρακλείου μια σειρά
φεστιβάλ STAY ACTIVE (ΜΕΙΝΕ ΕΝΕΡΓΟΣ), με σκοπό να
αναδείξουν τη σημασία της ενεργού ζωής μετά τα 50 και
τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει στη σωματική και ψυχι-
κή μας υγεία. Καλεσμένοι σε αυτό το φεστιβάλ ήταν μι-
κροί και μεγάλοι από 5 έως 105 ετών!
Έλαβαν χώρα: Διακρατικά εργαστήρια και ομιλίες για μι-
κρούς και μεγάλους όπου:
n δημιουργήσαμε και δοκιμάσαμε νέες, απλές, υγιεινές

αλλά και νόστιμες συνταγές  
n μάθαμε πως να δυναμώσουμε το μυαλό μας 
n πως να μείνουμε λαμπεροί με σπιτικά καλλυντικά 
n πως να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας για τον χει-

μώνα 
n πως να προστατευθούμε από απάτες και τι να κάνουμε

σε ώρα ανάγκης
n Και για να μην ξεχνάμε να μένουμε πάντα παιδιά, παί-

ξαμε και  ανακαλύψαμε νέους τρόπους να κρατηθού-
με σε φόρμα χωρίς κούραση και κυρίως διασκεδάζον-
τας με τους δικούς μας ανθρώπους κάθε ηλικίας! 

Δήμος Θερμαϊκού 27/3/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία «Μάθε και εξετάσου»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ενημερωτικές ομιλίες με θέ-
μα την πρόληψη από τις Ηπατίτιδες. Συνολικά ο αριθμός
που παρακολούθησε την ομιλία υπερέβη τους 200, ενώ
ομιλητής ήταν ο Διευθυντής ΕΣΥ Λοιμωξιολόγος κ. Πα-
ναγιώτης Κολλάρας και ο κ. Γερμανίδης Γιώργος καθη-
γητής  Γαστρεντερολογίας. 

14/4/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις -
Έλεγχος Χ.Α.Π για καπνίζοντες και μη
Δράση με δωρεάν Σπιρομέτρηση πραγματοποιήθηκε
από την Αντιδημαρχία Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολι-

τισμού, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Έτσι, από τις
10 π.μ. - 2 μ.μ., στο χώρο του  Κ.Ε.Π Υγείας, ειδικοί πνευ-
μονολόγοι, με τον κατάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλι-
σμό,  εξέτασαν (δωρεάν και κατά προτεραιότητα) άτομα
με αναπνευστικά νοσήματα και χρόνιους καπνιστές. Στη
χώρα μας, το 50% των ενηλίκων είναι καπνιστές, ενώ,
βάσει μελέτης της Πνευμονολογικής Εταιρείας,
800.000 άτομα πάσχουν ήδη από τη νόσο, με τους μι-
σούς από αυτούς να ΜΗΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ!

27/4/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις με
άμεσα αποτελέσματα για Ηπατίτιδες και 
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
Εξαιρετικού ενδιαφέροντος και άκρως διαφωτιστική η
εκδήλωση ενημέρωσης του Δήμου για τις Ηπατίτιδες &
το AIDS.  Η αξία της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόλη-
ψης, βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματο-
ποιήθηκε στους Ν. Επιβάτες και είχε στόχο την ευαισθη-
τοποίηση του κοινού, αλλά και την προτροπή του για δια-
γνωστικές εξετάσεις. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευ-
καιρία να λάβουν σφαιρική ενημέρωση, από δύο έγκρι-
τους και καταξιωμένους επιστήμονες, τον κ. Παναγιώτη
Κολλάρα, Διευθυντή ΕΣΥ - Λοιμωξιολόγο και τον κ.
Γιώργο Γερμανίδη, Καθηγητή ΑΠΘ - Γαστρεντερολόγο-
Ηπατολόγο, οι οποίοι, με λόγο απλό και κατανοητό, πα-
ρουσίασαν στοιχεία, επιστημονικά δεδομένα, τρόπους
αντιμετώπισης και πληροφορίες για νέες θεραπείες και
φαρμακευτικές αγωγές, απαντώντας σε όσα ερωτήματα
τους τέθηκαν.

17/4/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Μάθε και εξετάσου»
Ενημερωτική εκδήλωση διοργανώθηκε στη Ν. Μηχα-
νιώνα στις 19.00 στην  Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε ομιλίες δύο έγκριτων,
αναγνωρισμένων και εξαιρετικά δραστήριων επιστημό-
νων του κ. Παναγιώτη Κολλάρα - Διευθυντής ΕΣΥ, Λοι-
μωξιολόγος Α’ Παθολ. Κλινική Νοσ. ΑΧΕΠΑ και Γιώργο
Γερμανίδη - Καθηγητής ΑΠΘ, Γαστρεντερολόγος-Ηπα-
τολόγος Νοσ. ΑΧΕΠΑ. Μετά το τέλος των ομιλιών, όσοι
το επιθυμούσαν,  είχαν  τη δυνατότητα να υποβληθούν
σε γρήγορη, δωρεάν εξέταση για όλες τις Ηπατίτιδες και
τον ιό του AIDS, δίχως να απαιτείται ραντεβού ή να
υπάρχει ηλικιακός περιορισμός.

29/5/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Κάνε το βήμα, Ενημερώσου, Πρόλαβε!»
Με κατεύθυνση την πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα
που άπτονται της στοματικής υγείας, αλλά και την ευαι-
σθητοποίηση αναφορικά με τη σημασία των προληπτι-
κών οδοντιατρικών εξετάσεων, ο Δήμος, σε συνεργασία
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με το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε Ημερίδα για τη Στοματική
Υγεία Παιδιών & Ενηλίκων. Η εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε  στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στους
Ν. Επιβάτες. Στην Ημερίδα, η οποία έρχεται σε συνέχεια
ανάλογων και ιδιαίτερα επιτυχημένων εκδηλώσεων, τον
ρόλο της ομιλήτριας είχε η Διευθύντρια Οδοντιατρικής
του Κέντρου Υγείας Ν. Μηχανιώνας, κα. Χρυσαφίδου
Αναστασία. Ένα ζήτημα εξαιρετικής σημασίας, δεδομέ-
νων των ανησυχητικών διαστάσεων που έχουν λάβει οι
στοματικές παθήσεις τα τελευταία χρόνια της κρίσης, με
τις συνέπειές τους να ανάγονται σε ιατρικό, αλλά και σε
κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, που με έγκυρη ενημέ-
ρωση και έγκαιρη πρόληψη, ωστόσο, να είναι ικανή να
εμποδίσει, να περιορίσει ή ακόμη και να εξαλείψει την
πιθανότητα εμφάνισης πολλών εξ’ αυτών.

12/2/2019 - Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας -
Αναπνευστική φυσικοθεραπεία
H Αντιδημαρχία Τουρισμού - Αθλητισμού & Πολιτισμού
και το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ν.
Μηχανιώνας, πραγματοποίησε ένα πρόγραμμα ανα-
πνευστικής φυσικοθεραπείας, με στόχο τη σωστή λει-
τουργία του αναπνευστικού συστήματος και την ευλυγι-
σία των αρθρώσεων που περιλαμβάνει ασκήσεις σε
στρώματα, υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης Φυσι-
κοθεραπεύτριας κα. Τσοπάνογλου Πολυξένης. Το πρό-
γραμμα υλοποιήθηκε σε έξι συνεδρίες, δυο ομάδων,
των οκτώ ατόμων, με συχνότητα δύο (2) θεραπειών την
εβδομάδα στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου της
Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης της Ν.Μηχανιώνας.

Δήμος  Ι.Π. Μεσολογγίου 23/3/2019 -
«Παιδιατρική κλινική εξέταση -
Εμβολιασμός παιδιών»
Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου με τις κοινωνικές του δομές
(Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά) του αυτοτε-
λούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,  συμμετείχε

στη πραγματοποίηση παιδιατρικής κλινικής εξέτασης και
εμβολιασμού 36 παιδιών Ρομά, σε σχολείο του Δήμου,
σε συνεργασία με το πρόγραμμα: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την 6η ΥΠΕ, την Α’ Παν.
Κλινική του Π.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία», την Παιδιατρική
κλινική «ΜΗΤΕΡΑ» , τον Ιατρικό Σύλλογο Αιτωλοακαρ-
νανίας, το Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ Μεσολογγίου
και το Κέντρο Υγείας Αιτωλικού. 

15-16/4/2019 - Πραγματοποίηση δωρεάν
Ιατρικών Εξετάσεων (Οδοντιατρικός
έλεγχος, Καρδιολογικός έλεγχος,
Παιδιατρικός έλεγχος, Γυναικολογικός
έλεγχος)
Ο Δήμος με το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά
του αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
πραγματοποίησε με την συνεργασία των “Γιατρών του
Κόσμου Ελλάδος”, δωρεάν Ιατρικές εξετάσεις. Η συμ-
μετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη και εξετάσθηκαν συνο-
λικά 338 άτομα. Ανάμεσα τους ήταν ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ,
παιδιά και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Συγκεκριμένα: ο Οδοντίατρος εξέτασε: 121
παιδιά Δημοτικών σχολείων του Δήμου, από το «Εργα-
στήρι ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»,  το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
«Δημητρούκιο» αλλά και από τον καταυλισμό Ρομά. Ο
Παιδίατρος εξέτασε 110 παιδιά  Δημοτικών σχολείων ,
παιδιά από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο «Δημητρούκιο»
αλλά και από τον καταυλισμό της περιοχής. Η Καρδιολό-
γος προσέφερε κλινική εξέταση / ακρόαση, μέτρηση
πίεσης και καρδιογράφημα σε 68 ηλικιωμένα άτομα. Η
Γυναικολόγος παρείχε, σε 39 γυναίκες, ψηλάφηση μα-
στού και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
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2-4/12/2019 - Τριήμερο εκδηλώσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με
αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με
Αναπηρία»
Ο Δήμος, σε συνεργασία με τα σχολεία Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και το Κέντρο Κοινό-
τητας,  με αφορμή την “Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με
Αναπηρία”, υλοποίησε, από κοινού με το Δημητρούκειο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, το Ειδικό Επαγγελματικό Γυ-
μνάσιο - Λύκειο και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο του Δή-
μου, τριήμερο εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης. Στόχος ήταν η ανάδειξη των δικαιωμάτων και
δυνατοτήτων των ΑΜΕΑ, η καλλιέργεια ενσυναίσθησης,
αλλά και η παρέμβαση με δράσεις που αίρουν την περι-
θωριοποίηση και ενθαρρύνουν την κοινωνική συμμετο-
χή(προβολή ταινίας, διανομή έντυπου ενημερωτικού
υλικού, καλλιτεχνικές - αθλητικές και μουσικοχορευτι-
κές δράσεις, με παρουσίαση Αλφαβήτου Νοηματικής
Γλώσσας, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, παρουσίαση
παραολυμπιακών αθλημάτων, αλλά και δραστηριοτή-
των προσομοίωσης κ.α.).

Δήμος Ιλίου 2019 
- Συνεδρίες Φυσικοθεραπείας
Στο Φυσικοθεραπευτήριο του Δήμου αλλά και κατ΄ οίκον
πραγματοποιούνται συνεδρίες φυσικοθεραπείας, με τη
χορήγηση παραπεμπτικού. Δικαιούχοι είναι τα μέλη των
ΚΑΠΗ, μέλη του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” και
κάτοικοι του Δήμου που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού, κατόπιν αίτησης τους στην Κοινωνική Υπη-
ρεσία. Προσφέρονται υπηρεσίες υγείας,  με στόχο την
ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης κι-
νητικής και λειτουργικής ικανότητας, ενώ αντιμετωπίζε-
ται μεγάλο φάσμα παθήσεων, όπως αυχενικό σύνδρο-
μο, οσφυαλγία, κατάγματα, αγγειακά εγκεφαλικά επει-
σόδια, νόσος Parkinson κ.α. Για το σκοπό αυτό χρησιμο-
ποιούνται όλες οι ενδεδειγμένες μέθοδοι φυσικοθερα-
πείας, όπως θεραπευτική μάλαξη, κινησιοθεραπεία,
χρήση συσκευών ηλεκτροθεραπείας, διαθερμία κ.α.              

2019 - Ενημερωτικές ομιλίες στα ΚΑΠΗ με
θέμα: «Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία»
Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών των ΚΑΠΗ, πραγ-
ματοποιήθηκαν ομιλίες και στα 8 ΚΑΠΗ του Δήμου, από
τη Φυσικοθεραπεύτρια και την Εργοθεραπεύτρια, που
στόχο είχαν να επισημάνουν τη σημασία και τη συμβολή
της άσκησης στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων,
τα οποία βρίσκονται στην τρίτη ηλικία.  

2019 - Μαθήματα Ανώδυνου Τοκετού
Στο  πλαίσιο της υποστήριξης και συμβουλευτικής σε

υποψήφιες μητέρες, παρέχονται μαθήματα προετοιμα-
σίας για τη γέννα και τις πρώτες εβδομάδες με το μωρό.
Ο κύκλος αποτελείται από 4 συναντήσεις με τη μαία,
όπου χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικό υλικό, βιωμα-
τικές μέθοδοι και αναπαράσταση για την καλύτερη μετα-
δοτικότητα στις εγκύους. Επίσης, παρέχονται παρακο-
λούθηση και υποστήριξη σε θηλάζουσες μητέρες, δια
ζώσης και τηλεφωνικά. 

2019 - Μαθήματα Μητρικού Θηλασμού
Στο πλαίσιο της υποστήριξης και συμβουλευτικής σε
υποψήφιες μητέρες, παρέχονται μαθήματα μητρικού
θηλασμού από εθελόντρια Διαιτολόγο - Διατροφολόγο,
Πιστοποιημένη Σύμβουλο Γαλουχίας. 

12/11/2019- Ενημερωτική ομιλία με θέμα:
«Εγκυμοσύνη: Σημαντικές αλλαγές στο
σώμα μου. Πως πρέπει να τρέφομαι»
Στο πλαίσιο της υποστήριξης και συμβουλευτικής σε
υποψήφιες μητέρες, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική
ομιλία, από εξειδικευμένους επαγγελματίες και από
Μαία και Διαιτολόγο-Διατροφολόγο Πιστοποιημένη
Σύμβουλο Γαλουχίας που δραστηριοποιούνται στο Ια-
τρείο μητρικού θηλασμού. 

03/12/2019 - Ενημερωτική ομιλία με Θέμα:
«Εμπειρίες θηλασμού»
Στο πλαίσιο της υποστήριξης και συμβουλευτικής σε θη-
λάζουσες μητέρες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μη-
τέρων (θηλαζουσών και μη), με σκοπό την ανταλλαγή
εμπειριών μεταξύ τους. Τη συζήτηση συντόνισαν πιστο-
ποιημένοι σύμβουλοι γαλουχίας, μαία και διαιτολόγος -
διατροφολόγος που δραστηριοποιούνται στο Ιατρείο μη-
τρικού θηλασμού.  

15&16/02, 07&08/06, 18&19/10/2019 -
Εθελοντική Αιμοδοσία
Ο Δήμος Ιλίου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο “Αττι-
κόν”, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία, 3 φορές το
χρόνο, Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβρη, για την ενί-
σχυση της Τράπεζας αίματος του Δήμου.  

14 - 29/11/2019 - Πρόγραμμα Προληπτικού
Οδοντιατρικού Ελέγχου στους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου
Τα Δημοτικά Ιατρεία, σε συνεργασία με εθελοντές οδον-
τιάτρους, πραγματοποίησαν προληπτική οδοντιατρική
εξέταση στα παιδιά που φιλοξενούνται στους 12 βρεφο-
νηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου, πα-
ρέχοντας τη δυνατότητα στους γονείς να έχουν έγκαιρη
διάγνωση και ενημέρωση των προβλημάτων που σχετί-
ζονται με τη στοματική τους υγιεινή.  
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26/09/2019 - 17η Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η εκδήλωση της
Λαμπαδηδρομίας για τους εθελοντές αιμοδότες και την
τοπική κοινωνία που ευαισθητοποιήθηκε, για την ανά-
πτυξη του αισθήματος προσφοράς αίματος. Η εκδήλωση
περιελάμβανε συνάντηση στο Δημαρχείο, παραλαβή
της φλόγας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους του
Ιλίου. 

2019 - Οδοντιατρικές υπηρεσίες 
από το Δημοτικό Οδοντιατρείο Ιλίου
Το Δημοτικό Οδοντιατρείο λειτουργεί με τη συμβολή
δύο εθελοντών οδοντιάτρων και παρέχει δωρεάν οδον-
τιατρικές υπηρεσίες, σε κατοίκους που ανήκουν σε ευ-
παθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου Ιλίου.  Οι συνή-
θεις ιατρικές πράξεις αφορούν σφραγίσματα, εξαγωγές
και καθαρισμούς.   

10/05/2019 - Δωρεάν έλεγχος 
της αναπνευστικής λειτουργίας -
Σπιρομετρήσεις
Στο πλαίσιο των δωρεάν προγραμμάτων προληπτικής
ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης πραγματοποιήθηκε,
για τους πολίτες του Δήμου Ιλίου, δωρεάν εξέταση σπι-
ρομέτρησης, με τη συμβολή ιατρού Πνευμονολόγου και
καταγράφηκαν 36 παθολογικά ευρήματα. 

09/04/2019 - Δωρεάν Αιματολογικός 
και Ουρολογικός έλεγχος
Ολοκληρώθηκε δωρεάν αιματολογικός και ουρολογι-
κός έλεγχος, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διά-
γνωση των Νεφρολογικών παθήσεων. Οι εξετάσεις
πραγματοποιήθηκαν με την ευγενική χορηγία γνωστής
ιδιωτικής Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, στο πλαίσιο
της κοινωνικής εταιρικής της ευθύνης. 

Δήμος Καλλιθέας 8, 9, 10, 13/5/2019 -
Σπιρομετρήσεις Οξυγονομετρία-
Πρόγραμμα τηλεϊατρικής 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τηλεϊατρικής» πραγμα-

τοποιήθηκαν σπιρομετρήσεις και μετρήσεις οξυγόνου
στα 4 ΚΑΠΗ του Δήμου μας και έγινε εκτίμηση από την
πνευμονολόγο του Δήμου.

16&21/10/2019 - Ομιλίες για 
τη γρίπη και αντιγριπικό εμβολιασμό
Ομιλίες για τη γρίπη και για τον αντιγριπικό εμβολιασμό,
προγραμματισμός συνταγογράφησης αντιγριπικών εμ-
βολίων και στα 4 ΚΑΠΗ, σε συνεργασία με γιατρούς αντί-
στοιχης ειδικότητας της 1η ΥΠΕ  Αττικής - Κέντρο Υγείας
Καλλιθέας.

21,26,28/11 & 2/12/2019 - «Ηπιόνη»
Ομιλίες και προληπτικές εξετάσεις
Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και στα 4 ΚΑΠΗ του Δήμου
μας, έγιναν τεστ αξιολόγησης για ωχρά κηλίδα και τεστ
ακοής, σε συνεργασία με γιατρούς αντίστοιχης ειδικότη-
τας της 1η ΥΠΕ  Αττικής - Κέντρο Υγείας Καλλιθέας.  

Δήμος Λαγκαδά 6/12/2019 - «Be safe:
Ερωτευτείτε, αλλά προφυλαχτείτε!!»
Επίσκεψη υπαλλήλων του Δήμου Λαγκαδά στα στέκια
όπου συχνάζουν νέοι,  «Be safe: Ερωτευτείτε, αλλά
προφυλαχτείτε!» Ήταν το μήνυμα που έδωσαν, στους
νέους & τις νέες του Λαγκαδά, η ΠΥΞΙΔΑ και ο Δήμος
Λαγκαδά. Το απόγευμα της Παρασκευής 6 Δεκέμβρη
2019, στελέχη του Κέντρου Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ  και
υπάλληλοι του Δήμου Λαγκαδά επισκέφθηκαν τα καφέ
και τα μπαράκια της πόλης του Λαγκαδά και μοίρασαν
ενημερωτικά φυλλάδια για το AIDS και προφυλακτικά.
Με τη δράση αυτή θέλησαν να στείλουν ένα ηχηρό μή-
νυμα πρόληψης στους νέους «Be safe: Ερωτευτείτε, αλ-
λά προφυλαχτείτε!». Η δράση αυτή ξεκίνησε με αφορμή
την Παγκόσμια  ημέρα κατά του AIDS και θα ολοκληρω-
θεί την Ημέρα των ερωτευμένων. Επίσης, η Σχολή Γονέ-
ων του Δήμου Λαγκαδά, θα πραγματοποιήσει ενημερω-
τικές εκδηλώσεις για γονείς με θέμα: «Η σεξουαλικότη-
τα των παιδιών κι ο ρόλος των γονέων» και για  εφήβους
με θέμα: «Έρωτας και εφηβεία».

15/05 & 30/10/2019 
- Εθελοντική Αιμοδοσία
Προκειμένου να ενισχυθεί η Τράπεζα Αίματος του Δή-
μου Λαγκαδά, η οποία συμπαραστάθηκε και συνεχίζει
να συμπαραστέκεται στους συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη για αίμα,  ο Δήμος, σε συνεργασία με το
Γ.Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», πραγματοποίησε Εθελοντική
Αιμοδοσία, στο κτίριο της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. (Κ.Α.Π.Η.) του
Δήμου. Όλοι οι εθελοντές ανταποκρίθηκαν, όπως πάν-
τα, με μεγάλη προθυμία σε αυτή τη σημαντική πράξη
αγάπης και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπό μας, για-
τί η ανθρώπινη ζωή είναι ΠΟΛΥΤΙΜΗ! Κάθε εθελοντής
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Αιμοδότης καταγράφεται στο Μητρώο της  Τράπεζας Αί-
ματος  του Δήμου, προκειμένου να εξυπηρετείται άμεσα
σε περίπτωση ανάγκης. Η Τράπεζά μας έχει διαθέσει
πολλές φιάλες αίματος, σε πολύ επείγουσες καταστά-
σεις, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε και συνεχίζει να
είναι κοντά στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα
υγείας και χρειάζονται αίμα.

10/2019 - Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών
Το Κέντρο Κοινότητας, σε συνεργασία με την ΕΕΕΔ (Ελ-
ληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης) διοργάνωσε πρό-
γραμμα δωρεάν εκπαίδευσης πολιτών στις ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από πιστο-
ποιημένους εκπαιδευτές BLS με τις παρακάτω θεματι-
κές ενότητες: 1) ΚΑΡΠΑ(Καρδιοπνευμονική αναζωογό-
νηση) 2) Αιμορραγίες 3) Σοκ  4) Πνιγμονή- Πνιγμός
5)Πρώτες Βοήθειες- Ατυχήματα- Τσιμπήματα  6)Φωτιές,
δασικές και οικιακές 7)Ατυχήματα στο Σπίτι 8)Σεισμοί
9)Υλικά πρώτων βοηθειών(Φαρμακείο). Τα μαθήματα
πραγματοποιήθηκαν αρχές Οκτωβρίου 2019, στο γρα-
φείο του κέντρου κοινότητας. Μετά το πέρας των μαθη-
μάτων οι συμμετέχοντες που ήταν συνεπείς στις παρου-
σίες τους έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης. Σκοπός
του προγράμματος είναι η μεταλαμπάδευση, στους δη-
μότες, πολύτιμων γνώσεων, ώστε αυτοί να είναι σε θέση
να προσφέρουν βοήθεια στο συνάνθρωπο που έχει
επείγουσα ανάγκη, μέχρι να επέμβουν οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες.

Δήμος Λαυρεωτικής 15/2/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία  «Τι είναι άνοια; 
- Γιατί ξεχνάμε»
Το ΚΕΠ Υγείας συμμετείχε  στην Ενημερωτική ομιλία του
ΚΑΠΗ Λαυρίου,  στην οποία ο  Ιατρός-Νευρολόγος  κ.
Ευάγγελος Κατσαρός,  ανέφερε ότι με τον όρο  “άνοια”
εννοούμε ένα σύνολο συμπτωμάτων, τα οποία μπορεί
να οφείλονται σε διαφορετικά αίτια, με κοινό χαρακτηρι-
στικό την προσβολή των περιοχών του  εγκεφάλου, που
εμπλέκονται στις γνωστικές λειτουργίες. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν με μεγάλο  ενδιαφέρον περίπου 60
δημότες.    

28/5/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Λοιμώδη νοσήματα που μεταδίδονται 
με τα κουνούπια - Μέτρα πρόληψης»
Το ΚΕΠ Υγείας συμμετείχε σε μία ακόμα  Ενημερωτική
ομιλία με θέμα: «Λοιμώδη νοσήματα-Μέτρα πρόλη-
ψης», του ΚΑΠΗ Λαυρίου, που πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας-Περιφέρειας
Ανατολικής Αττικής, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ.  Οι γιατροί
της Περιφέρειας ανέφεραν, μεταξύ άλλων ότι τα κου-
νούπια αποτελούν σοβαρό παράγοντα κινδύνου για την

εξάπλωση ασθενειών όπως: ο ιός του Δυτικού Νείλου, η
Ελονοσία, ο Δάγκειος Πυρετός κ.α.  Την  εκδήλωση πα-
ρακολούθησαν περίπου 40 δημότες.

20/6/2019 - Ενημερωτική Ομιλία «Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια»
Το ΚΕΠ Υγείας συμμετείχε στην Ενημερωτική ομιλία του
ΚΑΠΗ Λαυρίου, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
του ΚΑΠΗ, με θέμα:  την «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμο-
νοπάθεια (ΧΑΠ)». Η Πνευμονολόγος κα. Μαρίνα  Μι-
χαηλίδου,  μίλησε αναλυτικά για τη νόσο και τους δύο τύ-
πους με τους οποίους εμφανίζεται, τη Χρόνια βρογχίτιδα
και το Πνευμονικό εμφύσημα.   Ο αριθμός των παρευρι-
σκομένων που παρακολούθησαν την Ημερίδα ήταν πε-
ρίπου 80. 

10/7/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Στοματική Υγιεινή»
Το ΚΕΠ Υγείας συμμετείχε στην Ενημερωτική ομιλία με
θέμα:  «Στοματική Υγιεινή»,  του ΚΑΠΗ Λαυρίου, που
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Δ/νση Δημό-
σιας Υγείας - της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, στην
αίθουσα του ΚΑΠΗ.  Ο οδοντίατρος κ. Πρέντας αναφέρ-
θηκε στη σημαντικότητα της στοματικής υγιεινής και επι-
σήμανε τις επιπτώσεις που έχει η παραμέληση των δον-
τιών και των ούλων. Τέλος, έδωσε συμβουλές για ένα
πιο υγιές στόμα, τονίζοντας την αναγκαιότητα της καθη-
μερινής φροντίδας των δοντιών και των συχνών επισκέ-
ψεων στον οδοντίατρο. 

18/11/2019 - Ενημερωτική Ομιλία 
«Γρίπη - Μέτρα Πρόληψης 
και Εμβολιασμός Ενηλίκων»
Το ΚΕΠ Υγείας συμμετείχε  στην Ενημερωτική ομιλία με
θέμα: «Γρίπη - Μέτρα Πρόληψης και Εμβολιασμός Ενη-
λίκων», του ΚΑΠΗ Λαυρίου, που πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας-Περιφέρειας
Ανατολικής Αττικής, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ. Οι γιατροί
αναφέρθηκαν στα συμπτώματα της γρίπης και τις διαφο-
ρές  απ’ το κοινό κρυολόγημα, καθώς και στο γεγονός
ότι πολλοί άνθρωποι συγχέουν τη γρίπη με άλλες ασθέ-
νειες.  Επεσήμαναν τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης
και τόνισαν ιδιαίτερα την σημαντικότητα  του αντιγριπι-
κού εμβολίου.

9/12/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Πρόληψη και Διαχείριση των
Αισθητηριακών Διαταραχών,  
Όραση και Ακοή»
Το ΚΕΠ Υγείας συμμετείχε στο Εθνικό Πιλοτικό Πρό-
γραμμα του Υπουργείου Υγείας για την Πρόληψη και την
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Προαγωγή της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων ΗΠΙΟ-
ΝΗ, πραγματοποιώντας ημερίδα με θέμα «Πρόληψη και
Διαχείριση των Αισθητηριακών Διαταραχών,  Όραση και
Ακοή» σε συνεργασία με την  Περιφέρεια Ανατολικής
Αττικής, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ. Τα θέματα που ανα-
πτύχθηκαν αφορούσαν τις αισθητηριακές αλλαγές στην
Γ’ ηλικία αλλά και την αποκατάσταση και την ένταξη των
ηλικιωμένων σε κοινωνικές ομάδες. 

Δήμος Λοκρών 07/05/2019 - Ενημερωτική
Ομιλία «Άσθμα: Μύθοι και Πραγματικότητα»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, το ΚΕΠ
Υγείας διοργάνωσε ημερίδα, σε συνεργασία με το Κέν-
τρο Υγείας Αταλάντης, με θέμα «Άσθμα: Μύθοι και
Πραγματικότητα». Η ομιλία απευθυνόταν σε όλους τους
δημότες και την παρακολούθησαν περίπου 60 άτομα,
ενώ ομιλητής ήταν ο κος Εμμανουήλ Μάνος- Πνευμονο-
λόγος του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Δήμος Μεγαρέων 04/02/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία Προφύλαξη 
από τον ιό του Δυτικού Νείλου
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία στην αί-
θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Προφύλα-
ξη από τον  ιό του Δυτικού Νείλου». Ομιλητής ήταν ο
οφθαλμίατρος κ. Κων/νος Καράμπελας.

12/03/2019 - Εμβολιασμοί 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε εμβολιασμό ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων,  στο ιατρείο του Κέντρου Κοινότητας
του Δήμου Μεγαρέων,  για «ιλαρά, ερυθρά , παρωτίτιδα,
για τέτανο, κοκκύτη, διφθερίτιδα, πνευμονιόκοκο».

Τους εμβολιασμούς έκανε ο καρδιολόγος κος Αντώνιος
Δρομπόνης.

19/06/2019 - Προληπτικές Εξετάσεις -
Σπιρομετρήσεις  
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε προληπτικές εξετάσεις σπι-
ρομέτρησης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,
για την λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. Τις
μετρήσεις έκανε ο πνευμονολόγος κος Ελευθέριος Πα-
παλευθέρης.

Δήμος Μεταμόρφωσης 6-28/7/2019 -
Εκστρατεία Ενημέρωσης  
για την Μηνιγγίτιδα Β 
Ο Δήμος, στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων πρό-
ληψης και προαγωγής υγείας, σε συνεργασία με την
εταιρεία V+O GREECE, υλοποίησε δράση ενημέρωσης
των κατοίκων της περιοχής, με τη διανομή έντυπου ενη-
μερωτικού υλικού για την Μηνιγγίτιδα Β, σε επιλεγμένα
σημεία του Δήμου (Κολυμβητήριο, Δημαρχείο και σε
όλα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του δήμου.)

15, 22/11& 10/12/2019 
- Αντιγριπικός Εμβολιασμός
Ο Δήμος, στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων πρό-
ληψης και προαγωγής υγείας, σε συνεργασία με το Κέν-
τρο Υγείας Νέας Φιλαδέλφειας, υλοποίησε πρόγραμμα
αντιγριπικού εμβολιασμού, σε άτομα που ανήκουν στις
ομάδες αυξημένου κινδύνου. Συνολικά εμβολιάστηκαν
80 άτομα.

2019 - Οδοντιατρικός έλεγχος 
και φθοριώσεις σε παιδιά
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ πραγματοποιεί οδοντιατρικό έλεγχο και
φθοριώσεις σε παιδιά, από εθελοντή οδοντίατρο, στα
δημοτικά ιατρεία του Δήμου όλο το χρόνο.

2019 - Εμβολιασμοί παιδιών
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ πραγματοποίησε εμβολιασμούς παι-
διών, στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Δήμος Νέας Προποντίδας 31/3/2019 -
Δράση Ευαισθητοποίησης 
«Γίνε SPECIALISTAS»
Αγώνας δρόμου με τίτλο «Γίνε Specialistas» πραγματο-
ποιήθηκε με τους συμμετέχοντες να αγωνίζονται σε δύο
ομάδες: διαδρομή 1000m για μαθητές Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημο-
τικού και διαδρομή 6000m για όλους τους συμμετέχον-
τες (από 12-112 χρονών). Με σύμμαχο τον καλό καιρό,
όλοι έτρεξαν με ενθουσιασμό και πολλά χαμόγελα, κα-
θώς ο αγώνας αυτός ήταν άνευ συναγωνισμού και όλοι
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όσοι τερμάτιζαν λάμβαναν το μετάλλιο τους και συμμε-
τείχαν στην στήριξη των παιδιών του Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Νέας Προποντίδας, προκειμένου να αποκτή-
σουν εξειδικευμένο εξοπλισμό για το σχολείο τους.

Δήμος Νέας Σμύρνης 14/04/2019 -
Σεμινάριο Α’ Βοηθειών - ΚΑΡΠΑ 
Μπορείς κι εσύ να σώσεις μια ζωή! 
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε Σεμινάριο βασικών Α’ ΒΟΗ-
ΘΕΙΩΝ - ΚΑΡΠΑ. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το Σώ-
μα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσω-
στών Νέας Σμύρνης, στον πολυχώρο «Γαλαξία», στην
Πλατεία Νέας Σμύρνης. Στο σεμινάριο έγινε παρουσία-
ση για την: Αντιμετώπιση περιστατικού απώλειας αισθή-
σεων / Θέση ανάνηψης, Καρδιοαναπνευστική αναζωο-
γόνηση / ΚΑΑ και Αντιμετώπιση πνιγμονής. Έγινε χρήση
Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED). Οι συμμετέ-
χοντες, στο τέλος του σεμιναρίου, έλαβαν πιστοποιητικό
παρακολούθησης. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και ευαι-
σθητοποίηση των δημοτών. Ζήτησαν περιοδική επανά-
ληψη της δράσης. Υπήρξαν πολλές ερωτήσεις που άνοι-
ξαν μακροσκελή συζήτηση μεταξύ ειδικών και πολιτών.

15/04/2019 - Εξέταση για τον ιό HIV
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το AIDS Healthcare
Foundation (AHF) πραγματοποίησε στα Δημοτικά Ια-
τρεία,  το τεστ ταχείας εξέτασης για τον ιό του HIV- INSTI
TEST, το οποίο πραγματοποιήθηκε ανώνυμα. Το τεστ
διενεργήθηκε με τη λήψη μιας μόνο σταγόνας αίματος
από το δάχτυλο και το αποτέλεσμα έβγαινε την ίδια στιγ-
μή.

16/04/2019 - Εξέταση Μέτρησης 
Οστικής Πυκνότητας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης, σε συνεργα-
σία με το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα»,
διοργάνωσαν, στα Δημοτικά Ιατρεία, δωρεάν προληπτι-
κή εξέταση Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας. Η εξέταση
έγινε σε γυμνό πόδι, στο σημείο της φτέρνας και η μέ-
τρηση ήταν τελείως ανώδυνη, με διάρκεια ενός (1) λε-
πτού.

16/04/2019 - Προληπτική Εξέταση
«Αξιολόγηση Καταγματικού Κινδύνου»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης διοργάνωσε,
στα Δημοτικά Ιατρεία, δωρεάν προληπτική εξέταση αξιο-
λόγησης καταγματικού κινδύνου. Την εξέταση  έκανε ο
κ. Καραπατάκης Κων/νος - Ορθοπεδικός Δημοτικών Ια-
τρείων. Η εξέταση έγινε βάσει ιατρικού ιστορικού και δό-
θηκαν ιατρικές συμβουλές. Γυναίκες που αναφέρουν
μέτρια ως εντατική φυσική δραστηριότητα έχουν μει-
ωμένο κίνδυνο πτώσεως και κατάγματος. Από συστημα-
τικές μελέτες έχει προκύψει ότι το ποσοστό κατάγματος
του ισχίου μειώνεται κατά 30-45% σε μετεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες, όταν η δυναμική βάδιση, ως άσκηση,
και οι μετρίου βαθμού αθλητικές δραστηριότητες συμ-
περιλαμβάνονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστη-
ριοτήτων.
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16/04/2019 - Προληπτική Εξέταση
«Αξιολόγηση Μνήμης»
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε στα Δημοτικά Ιατρεία, δωρε-
άν προληπτική εξέταση αξιολόγησης μνήμης. Την εξέτα-
ση  έκανε ο κ. Ραφαήλ Ψαράς - Ψυχίατρος Δημοτικών Ια-
τρείων. Η εξέταση είχε διάρκεια 30’ και ήταν στο πλαίσιο
της πρόληψης της Νόσου Alzheimer. 

17/09/2019 - Προληπτική Εξέταση
«Οφθαλμολογικός Έλεγχος Νηπίων -
Screening»
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τον κ. Ιορδάνη Χατζη-
αγγελίδη, Χειρουργό- Οφθαλμίατρο MBA FEBO, επι-
στημονικό συνεργάτη του Northwestern στο Σικάγο,
διοργάνωσε, στα Δημοτικά Ιατρεία, δωρεάν προληπτική
εξέταση Οφθαλμολογικού Ελέγχου Νηπίων - Screen-
ing. Το Οφθαλμολογικό Screening ήταν μια εντελώς
ανώδυνη διαδικασία, με διάρκεια λίγων λεπτών και υπο-
βλήθηκαν σε αυτή παιδάκια ηλικίας 3-5 ετών, για τη διά-
γνωση οφθαλμολογικών παθήσεων που ενδεχομένως
να εμφανιστούν.

18/04/2019 - Προληπτική 
Εξέταση «Σπιρομέτρηση»
Το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε στα Δημοτικά Ιατρεία, δω-
ρεάν προληπτική εξέταση Σπιρομέτρησης.  Την εξέταση
έκανε ο κ. Θανασιάς Ευθύμιος , Ιατρός Εργασίας του Δή-
μου Νέας Σμύρνης.  Η εξέταση είχε διάρκεια λίγων λε-
πτών. Βάσει ιατρικού ιστορικού  και αποτελεσμάτων της
Σπιρομέτρησης δόθηκαν ιατρικές συμβουλές. 

Δήμος Παλαιού Φαλήρου 13/03/2019 -
Ενημερωτική Ομιλία «Μεταβολικά
Νοσήματα στην Τρίτη Ηλικία»
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το ΕΟΠΥΥ Καλλιθέας,
διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία, σε δημότες τρίτης ηλι-
κίας και σε μέλη του ΚΑΠΗ, με θέμα την ενεργή γήραν-
ση. Συνολικά, ο αριθμός των δημοτών που παρακολού-
θησε την ομιλία υπερέβη τους 100, ενώ ομιλητές ήταν ο
παθολόγος- διαβητολόγος κ. Φουστέρης, εθελοντής
Δημ. Ιατρείων, ο κ. Μπίτσικας παθολόγος του ΕΟΠΥΥ
και ο κ. Τσιρίκος ουρολόγος. 

29/3 & 12/05/2019 - Προληπτική 
εξέταση «Υπέρηχος Θυρεοειδή» 
Το ΚΕΠ Υγείας, πραγματοποίησε προληπτική εξέταση
θυρεοειδούς, στα Δημοτικά ιατρεία Π.Φαλήρου, με την
εθελοντή ιατρό ακτινολόγο κα. Ρέππα Μαρία. Εξετάστη-
καν 50 άτομα και ανιχνεύτηκαν περιπτώσεις με θυρεοει-
δοπάθεια και παραπέμφθηκαν καταλλήλως.

28/05 - 11/06/2019 - Πρόληψη
οδοντιατρικών αναγκών
Εξετάστηκαν 100 μαθητές, ηλικίας 6-18, οι οποίοι ανή-
καν σε οικογένειες που εξυπηρετούνται στην ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δήμου. Το πρόγραμμα παρείχε δια-
γνωστικό οδοντιατρικό έλεγχο, για κάθε παιδί, αγωγή
στοματικής υγείας και ενημέρωση από τον εθελοντή ια-
τρό-οδοντίατρο των Δημ. Ιατρείων κ. Μοσχόπουλο Άγ-
γελο. Επίσης, το πρόγραμμα παρείχε θεραπευτική οδον-
τιατρική παρέμβαση, όπου χρειάστηκε, σε συνεργασία
με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «αποστολή ΆΝΘΡΩ-
ΠΟΣ» και το «ΒΙΟΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

24/10-6/11/2019 -  Ομιλία για 
«Εποχική Γρίπη και εμβολιασμός» 
Ομιλία στα 3 ΚΑΠΗ του Δήμου, από τον Ιατρό του Κέν-
τρου Υγείας Καλλιθέας κ. Μπίτσικα Ιωάννη, για την επο-
χική γρίπη και τον εμβολιασμό. Παρευρέθησαν περίπου
100 άτομα στο κάθε ΚΑΠΗ. Ο γιατρός δέχθηκε ερωτή-
σεις και απορίες.

Δήμος Παύλου - Μελά Μέρες Υγείας 
2019 «Έλεγχος αναπνευστικής
λειτουργίας-Σπιρομέτρηση»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων διοργάνωσε δωρεάν εξέταση Σπιρο-
μέτρησης στο πλαίσιο της δράσης “Μέρες Υγείας 2019”.
Την εξέταση πραγματοποίησε ο Ειδικός Πνευμονολόγος
κ. Τσαβλής Δρόσος.
10/4/2019 - στην δημοτική ενότητα Σταυρούπολης
17/4/2019 - στην δημοτική ενότητα Ευκαρπίας

9 & 16 /4/2019 - Μέρες Υγείας 2019
«Ανάλυση Βάδισης-Πελματογράφημα»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων διοργάνωσε, δωρεάν εξέταση ανάλυ-
σης βάδισης-πελματογράφημα,  στην δημοτική ενότητα
Πολίχνης. Την εξέταση πραγματοποίησε ο Ορθοπεδικός
- Χειρουργός κ. Στεργιαννούδης Παναγιώτης

13 &20/4/2019 , Μέρες Υγείας 2019
«Οδοντιατρικός έλεγχος»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων διοργάνωσε, δωρεάν, Οδοντιατρικό
έλεγχο, στην δημοτική ενότητα Πολίχνης. Την εξέταση
πραγματοποίησαν οι Χειρουργοί - Οδοντίατροι, κα. Αδα-
μοπούλου Σπυριδούλα και κα. Ευσταθιάδου Δέσποινα.
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10,17,19/04/2019 -   Μέρες Υγείας 2019
«Φυσιοθεραπευτική Αξιολόγηση»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων διοργάνωσε, δωρεάν Φυσιοθερα-
πευτική Αξιολόγηση, στην δημοτική ενότητα Πολίχνης.
Την εξέταση πραγματοποίησαν οι Φυσικοθεραπευτές
του τμήματος Δομών Υγείας και Τρίτης Ηλικίας του Δή-
μου Παύλου Μελά, κα. Βουνάκη Αλεξάνδρα, κα. Πίγγου
Μαρία και κ. Μαρτζέλης Ανδρέας.

8/4/2019 - Μέρες Υγείας 2019
«Διαγνωστική προσέγγιση Οστεοπόρωσης-
Ενημέρωση για τον εμβολιασμό ενάντια
στον Έρπητα Ζωστήρα»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων,  σε συνεργασία με το επιστημονικό
προσωπικό  της ΤΟ.Μ.Υ. Πολίχνης, με την Γενική Ιατρό
κα. Κωστούδη Γεωργία και τον Νοσηλευτή κ. Ρούσσο
Γεώργιο, διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία  με θέμα:
«Διαγνωστική προσέγγιση Οστεοπόρωσης - Ενημέρωση
για τον εμβολιασμό ενάντια στον Έρπητα Ζωστήρα».

9 και 13/04/2019 - Μέρες Υγείας 2019
«Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση 
για τη Δωρεά Μυελού των Οστών»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προ-
νοιακών Θεμάτων σε συνεργασία με το Γραφείο Συντο-
νισμού Θεσσαλονίκης  του Εθνικού Οργανισμού  Μετα-
μοσχεύσεων , διοργάνωσε σειρά ενημερώσεων και
ευαισθητοποίησης για την Δωρεά Μυελού των Οστών,
παράλληλα με την υλοποίηση των προαναφερόμενων
προληπτικών παρεμβάσεων υγείας.

19/9/2019 - Δράση 
- Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου  Παύλου Μελά συμμετείχε
στη εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα Αιμοδοσίας -
Λαμπαδηδρομία.

8-16 /11/2019 -  Ραντεβού με 
τα παιδιά ( 6 έως 14 ετών)
Η Αντιδημαρχία Υγείας, Κοινωνικών & Προνοιακών θε-
μάτων με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, διοργάνωσε και το 2019, σειρά εκδηλώσεων με
τίτλο «Ραντεβού με τα παιδιά». Οι εξετάσεις υλοποιήθη-
καν με την συμβολή των εθελοντών ιατρών, που τα τε-
λευταία 7 χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε
ανασφάλιστους πολίτες του Δήμου Παύλου Μελά. Οι
εξετάσεις περιλάμβαναν Έλεγχο αναπνευστικής λει-
τουργίας-Οσμομέτρηση, Φυσιοθεραπευτική αξιολόγη-
ση στάση σώματος, Οφθαλμολογικός έλεγχος, Αξιολό-

γηση διαταραχών λόγου, Σπονδυλικής στήλης (Κύφω-
ση- Σκολίωση),  Δερματολογικός έλεγχος , Οδοντιατρι-
κός έλεγχος.

11/11/2019 - «Ας μιλήσουμε 
για τις εξαρτήσεις»
Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Κέντρο
Πρόληψης  «Δίκτυο Άλφα», στο χώρο του Δημοτικού
Θεάτρου «Χρήστος Τσακίρης» και την παρακολούθησαν
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μαθητές της Β΄ και Γ΄  Γυμνασί-
ου του Δήμου.

Δήμος Περιστερίου 1/2-31/12/2019 -
Εξετάσεις για τον HIV και 
τις Ηπατίτιδες Β και C
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα
ΜΚΟ PRAKSIS, στάθμευσε στην πλατεία Αγ. Αντωνίου,
μια φορά τον μήνα και διενήργησε δωρεάν εξετάσεις για
τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β και C.

1/1-31/12/2019 - Δωρεάν Χειρουργικές
Επεμβάσεις Καταρράκτη 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Ιατρικό Περιστερί-
ου, δίνει τη δυνατότητα σε δημότες που έχουν πρόβλη-
μα καταρράκτη και είναι ανασφάλιστοι ή με χαμηλό εισό-
δημα, να κάνουν δωρεάν επέμβαση καταρράκτη. 

3/10 - 19/10/2019 - Δωρεάν Αντιγριπικός
Εμβολιασμός στα μέλη των ΚΕ.ΦΙ.
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το 2ο Κέντρο Υγείας
Περιστερίου και τους λειτουργούς των ΚΕ.ΦΙ., διοργά-
νωσαν δωρεάν αντιγριπικούς εμβολιασμούς και ενημε-
ρωτικές ομιλίες, σε όλα τα ΚΕΦΙ του Δήμου.  
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1/12/2019 
- Ενημέρωση για το AIDS 
και τα σεξουαλικά
μεταδιδόμενα νοσήματα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Αντιμετώπισης του AIDS 1/12
διοργανώθηκε δράση ενημέρω-
σης, με διανομή εντύπων και
δώρων, προς το ευρύ κοινό, από
το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Περιστερίου και
την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης
και Αντιμετώπισης του AIDS,
στην πλατεία του Δημαρχείου.

20/11/2019 - Παρουσίαση 
βιβλίου «ΑΣΚΗΣΗ ΖΩΗΣ»
Παρουσίαση βιβλίου «ΑΣΚΗΣΗ ΖΩΗΣ» της Χριστιάνας
Λέκκα για το πώς η άσκηση προλαμβάνει και καταπολε-
μά δέκα συχνότερες μορφές καρκίνου, υπό την αιγίδα
του Δήμου Περιστερίου και του ΚΕΠ Υγείας και των Εκ-
δόσεων Σταμούλη. 

24/11/2019 - Επιστημονική Ημερίδα
σχετιζόμενη με την Σκλήρυνση κατά Πλάκας 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων
με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, διοργάνωσαν επιστημονι-
κή ημερίδα, με ομιλητές την κα. Όλγα Παπατριανταφύλ-
λου (ψυχοθεραπεύτρια), τον κ. Αντώνη Κωδούνη (Νευ-
ρολόγο) και έγινε επίδειξη ασκήσεων Chair YOGA από
τις κυρίες Ξένια Γρέγου και Νικολέτα Σοφία.

Δήμος Πύδνας - Κολινδρού 21 &28/3/2019
- Εκπαίδευση- Επίδειξη Πρώτων Βοηθειών 
Το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσε εκπαίδευση - επίδειξη των
πρώτων βοηθειών, σε 22 πολίτες του δήμου μας. Την
εκπαίδευση παρουσίασε η Διασωστική Ομάδα Πιερίας.
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν, σε θεωρητικό επίπε-
δο, για τις πρώτες βοήθειες και παράλληλα εξασκήθη-
καν σε βασικές πρακτικές υποστήριξης της ζωής.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 
31/03/2019 - Συμμετοχή 
του Τοπικού  Κέντρου Εγγραφής 
Εθελοντών Δοτών Μυελού 
των Οστών του Δήμου Πυλαίας
- Χορτιάτη στο 5ο Charity Run
Με σκοπό, αφενός τη δημοσιοποίηση της λειτουργίας
του ΚΕΠ Υγείας  και αφετέρου την ευαισθητοποίηση της
κοινότητας για τη δωρεά μυελού των οστών, τοποθετή-
θηκε  σταντ του Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών Δοτών,
με ενημερωτικό υλικό από τον Σύλλογο « Όραμα ΕΛΠΙ-
ΔΑΣ» στην αθλητική διοργάνωση «5ο Charity Run», που
πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο
(ΟΑΚ) Πανοράματος. Το σταντ περιελάμβανε ενημερω-
τικό υλικό με έντυπα φυλλάδια που ενημέρωναν το κοι-
νό  σχετικά με τον τρόπο εγγραφής των εθελοντών - δο-
τών μυελού των οστών, ενώ παράλληλα πραγματοποι-
ήθηκαν εγγραφές εθελοντών. Το σταντ υποστηρίζονταν
από  το προσωπικό του Δήμου και από τους εθελοντές
του Συλλόγου  «Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ».  

27/06/ 2019 - Συμμετοχή 
του  Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών 
Δοτών Μυελού των Οστών 
του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη 
στην Τελετή αποφοίτησης 
του 2ου ΓΕΛ Χορτιάτη 
Με στόχο την ενημέρωση της  Γ΄ Λυκείου, η ομάδα του
ΚΕΠ Υγείας, με σχετικό stand και ενημερωτικό υλικό πα-
ραβρέθηκε στην τελετή αποφοίτησης του 2ου ΓΕΛ Χορ-
τιάτη. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμμα-
τος και εγγραφές εθελοντών. 
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31/8-2/9/2019 - Συμμετοχή του  Κέντρου
Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη 
στις Εκδηλώσεις Μνήμης του 75ου
Ολοκαυτώματος Χορτιάτη
Με σκοπό, αφενός τη δημοσιοποίηση της λειτουργίας
του ΚΕΠ Υγείας  και αφετέρου την ευαισθητοποίηση της
κοινότητας και την εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού
των οστών, τοποθετήθηκε  σταντ κατά τη διάρκεια των
πολιτιστικών δρώμενων, που έλαβαν χώρα στις εκδη-
λώσεις μνήμης του 75ου Ολοκαυτώματος Χορτιάτη. Το
σταντ περιλάμβανε  ενημερωτικό υλικό, με έντυπα φυλ-
λάδια, σχετικά με τον τρόπο εγγραφής των εθελοντών -
δοτών μυελού των οστών. 

07- 15/09/2019 -   «Συμμετοχή του
Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών Δοτών
Μυελού των Οστών του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη στο Περίπτερο του Συλλόγου
«Όραμα Ελπίδας» στην 84η ΔΕΘ
Το ΚΕΕΔΜΟ,  ως συνεργαζόμενο κέντρο του Συλλόγου
“ Όραμα Ελπίδας”, συμμετείχε στο Περίπτερο του Συλ-
λόγου, στην 84η ΔΕΘ. Πιο συγκεκριμένα προσωπικό του
Δήμου και εθελόντριες του ΚΕΠ Υγείας,  καθ’ όλη τη
διάρκεια της διεθνούς έκθεσης, υποστήριξαν τις δρά-
σεις του Συλλόγου και συνέβαλλαν στην εγγραφή νέων
εθελοντών.

30/09/2019 - Δωρεάν Σπιρομέτρηση 
στον Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη
Πρόληψη ΧΑΠ - Καπνιστές και άτομα με αναπνευστι-
κά προβλήματα εξετάστηκαν, δωρεάν, σε Πρόγραμμα
Σπιρομέτρησης στην Πυλαία - Πρωτοβουλία της Εταιρεί-
ας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδας, σε συνεργασία με
τον Δήμο. Στο Α’ ΚΑΠΗ Πυλαίας,  πραγματοποιήθηκαν
εξετάσεις και προσήλθαν να εξεταστούν συνολικά 55
δημότες, ηλικίας από 30 έως 90 ετών, εκ των οποίων 34
γυναίκες και 21 άντρες, που είναι χρόνιοι καπνιστές ή
αντιμετωπίζουν δύσπνοια ή άλλα αναπνευστικά προ-
βλήματα.

29/10-  07/11/2019 - Ενημερωτική Ομιλία
«Εμβολιασμός στην Τρίτη ηλικία»
Ενημέρωση για τον εμβολιασμό στην Τρίτη ηλικία έγινε
από τον Γενικό  Ιατρό Δρ. Κωνσταντινίδη Αδαμάντιο, στα
ΚΑΠΗ του δήμου. Σύμφωνα με τον Δρ. Κωνσταντινίδη ο
εμβολιασμός συστήνεται σε όλους, άνω των 60 ετών. Ο
γιατρός επισήμανε  τα οφέλη από τους εμβολιασμούς
για την πρόληψη και προστασία της υγείας τους.

10/12/2019 - Συμμετοχή του  Κέντρου
Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη 
στην Ημερίδα για τον Εθελοντισμό 
του «Αρσάκειου» Λυκείου
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ  αποδέχτηκε την πρόσκληση του «Αρσά-
κειου» Λυκείου, να συμμετέχει με εισήγηση στη δωρεά
μυελού των οστών,  μέσω των  εργασιών στην  ημερίδα
που διοργάνωσε το σχολείο για τον Εθελοντισμό. Το
ΚΕΠ Υγείας  εκπροσώπησε η Δρ. Ελένη Γαβριηλάκη - Ια-
τρός με την ειδικότητα της Αιματολογίας, του ΓΝΘ «Γ.
Παπανικολάου». Το θέμα της εισήγησης ήταν «Η αξία
ύπαρξης Τράπεζας Εθελοντών δοτών Μυελού των
Οστών στη σύγχρονη κοινωνία».   

2019 - Ε-Βοήθεια Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Το Ε- Βοήθεια είναι ένα μοντέλο κοινωνικής φροντίδας,
που διευκολύνει την καθημερινότητα των δημοτών. Το
εν λόγω πρόγραμμα προσφέρει λύσεις για την υποστή-
ριξη ηλικιωμένων και ατόμων με μακροχρόνιες ανάγ-
κες, ώστε να αποκτήσουν ποιοτικά μια καλύτερη ζωή. Οι
υπηρεσίες μας, επιτρέπουν στους ανθρώπους να ζή-
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σουν μια ανεξάρτητη ζωή, γνωρίζοντας όμως ότι σε πε-
ρίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε περιστατικό, όπως μια
πτώση ή μια πυρκαγιά η κλήση βοήθειας βρίσκεται κυ-
ριολεκτικά στο χέρι τους, πατώντας μόνο ένα κουμπί.
Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες «Ε-Βοήθεια στο Σπίτι»
περιλαμβάνουν τα εξής: Α)Κουμπί πανικού/πτώσης,
Β)Εντοπισμός θέσης, Γ)Παρακολούθηση βάρους Δ)Πα-
ρακολούθηση πίεσης.

1/1- 30/6/2019 - Ενεργοποιώντας
Καινοτόμα ΙοΤ Έξυπνα Περιβάλλοντα
Διαβίωσης για Καλή Γήρανση, 
και διακριτικό τίτλο “ACTIVAGE”
Το έργο ACTIVAGE έχει ως στόχο να παρατείνει και να
υποστηρίξει την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων
στο χώρο διαμονής τους και να ανταποκρίνεται στις
πραγματικές ανάγκες των φροντιστών, των παρόχων
υπηρεσιών καθώς και των δημόσιων αρχών που εμπλέ-
κονται στη φροντίδα των ηλικιωμένων, μέσω της ανά-
πτυξης καινοτόμων πιλοτικών έργων, βασιζόμενο σε τε-
χνολογίες IoT. Με αυτό τον τρόπο, το έργο ACTIVAGE θα
κατασκευάσει το πρώτο ευρωπαϊκό διαλειτουργικό και
ανοικτό οικοσύστημα IoT, με σκοπό την ενεργό και υγιή
γήρανση.

1/1- 30/6/2019 VICINITY - «ΕΓΓΥΤΗΤΑ -
Ανοιχτό Δίκτυο Εικονικής γειτονιάς για 
τη σύνδεση Διαδικτυακών Αντικειμένων»
Ο στόχος της προσφερόμενης υπηρεσίας  είναι η αξιο-
λόγηση της κατάστασης της υγείας του ωφελούμενου,
να προάγει την άσκηση και να βελτιώσει την υγεία του
χρησιμοποιώντας ιατρικές μετρήσεις και ασκήσεις σε
καθημερινή βάση, παρακολουθούμενα από εξειδικευ-
μένο προσωπικό (παθολόγους, διαιτολόγους). Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας συσκευές-βρα-
χιόλια ελέγχου δραστηριότητας (wearable fitness track-
ers/bracelets), ένα σύγχρονο και πολύ οικονομικό προ-
ϊόν, ικανό να συλλέξει και να παρακολουθήσει μετρή-
σεις δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας,
προσελκύοντας, έτσι, μια νέα ομάδα πληθυσμού,  με πο-
λίτες μικρότερων ηλικιών. Σε συνδυασμό με «έξυπνες»
συσκευές μέτρησης του βάρους και της πίεσης, η κατά-
σταση της υγείας μπορεί να παρακολουθείται και να
προάγεται η άσκηση.

2019 - Προληπτική Εξέταση & Θεραπεία
«Δωρεάν Πρόγραμμα Λογοθεραπείας» 
Στο Δήμο, λειτουργεί γραφείο Λογοθεραπείας που στε-
λεχώνεται από λογοθεραπεύτρια, μέσω του προγράμ-
ματος της κοινωφελούς εργασίας, του ΟΑΕΔ. Σκοπός
του προγράμματος η έγκυρη αξιολόγηση, η πρώιμη πα-
ρέμβαση και η αποκατάσταση των δυσκολιών που αντι-

μετωπίζει το παιδί, ο έφηβος και ο ενήλικας. Το γραφείο
λειτουργεί όλο το χρόνο.

Δήμος Φαρσάλων 02/04/2019 - Σύστημα
Τηλεφροντίδας & Προστασίας Υγείας
Δημοτών - Βραχιόλι κινδύνου
Παραδόθηκαν στο Δημαρχείο Φαρσάλων, τα πρώτα 28
βραχιόλια κινδύνου σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
(ΕΚΟ), τα οποία εντάσσονται στις δράσεις πρόληψης, που
πραγματοποιεί ο Δήμος Φαρσάλων, το τελευταίο χρονι-
κό διάστημα. Τα συγκεκριμένα βραχιόλια κινδύνου, θα
παρέχουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδας, υπηρεσίες
τηλεφροντίδας, όπου μέσα από ειδικές συσκευές (με
χρήση της τεχνολογίας των κινητών τηλεφώνων -
GSM), θα μπορούν άμεσα να ειδοποιήσουν (κουμπί
SOS) για κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή να μιλήσουν άμεσα
(μέσω κινητής τηλεφωνίας από τις ειδικές συσκευές που
φοριούνται στο χέρι σαν ρολόγια) με το ιατρικό συντονι-
στικό κέντρο που έχει οριστεί για αυτό τον σκοπό.

14/04/2019 - Ημέρα Ιατρικών Εξετάσεων -
Κέντρο πρόληψης υγείας
Το Κέντρο Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου
διοργάνωσε Ημέρα Ιατρικών Εξετάσεων, σε συνεργασία
με το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης - Κέν-
ταυρος. Οι ωφελούμενοι ήταν πενήντα εννέα δημότες, οι
οποίοι επέλεγαν την ειδικότητα του ιατρού ή των ιατρών
που επιθυμούσαν. Η εκδήλωση έγινε στο Αγροτικό Ια-
τρείο στη Βαμβακού Φαρσάλων.

Δήμος Ωραιοκάστρου 1/10/2019 - Δωρεάν
Σπιρομετρήσεις στο Δήμο Ωραιοκάστρου
Δωρεάν σπιρομετρήσεις για καπνιστές ή πρώην καπνι-
στές, όπως και για άτομα με χρόνια αναπνευστικά προ-
βλήματα, διενεργήθηκαν στον χώρο του ΚΑΠΗ Ωραιοκά-
στρου από τις 10.00 το πρωί έως τις 2.00 το μεσημέρι.

Δήμος Ωρωπού 25/02/2019 
- Ημερίδα «Εποχικές Εξάρσεις Γρίπης»
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων
και κηδεμόνων Καλάμου, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα
«εποχικές εξάρσεις της γρίπης και τρόποι αποτελεσματι-
κής προστασίας». Ομιλητές ήταν ο Δρ. Καυκόπουλος
Σπύρος, ειδικός γενικός ιατρός, ο κ. Τζώνης Παναγιώτης
μαιευτήρας - γυναικολόγος και η κα. Γρηγοράτου Χρυ-
σούλα βιολόγος.

21/03/2019 - Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με το Δήμο Ωρωπού και
με τον πολιτιστικό σύλλογο Σκάλας Ωρωπού, διοργάνω-
σε εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο του πολιτιστικού
συλλόγου.
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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, από το 2006
το Ίδρυμα Vodafone εφαρ-
μόζει το Πρόγραμμα Τηλεϊ-

ατρικής που δίνει τη δυνατότητα σε
μισό εκατομμύριο πολίτες 100 απο-
μακρυσμένων περιοχών της χώρας
να έχουν πρόσβαση εντελώς δωρε-
άν σε ειδικευμένες υπηρεσίες υγεί-
ας στον τόπο τους. Οι κάτοικοι αυτοί
δεν χρειάζεται να ταξιδεύουν στο
πλησιέστερο νοσοκομείο, ακόμα και
80χλμ. μακριά από τον τόπο κατοι-
κίας τους, για να κάνουν 7 βασικές
εξετάσεις προληπτικής 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 τελευ-
ταίων εξετάσεων σε συνδυασμό με
τα στοιχεία ηλεκτρονικού ιατρικού
φακέλου , δίνουν τη δυνατότητα
υπολογισμού και προβολής δεικτών
υγείας των εξεταζόμενων μεταξύ
των οποίων και της εκτίμησης του
καρδιαγγειακού κινδύνου για την
επόμενη δεκαετία. Επιπλέον, σε πε-
ρίπτωση που οι γιατροί χρειάζονται
συμβουλευτική γνωμάτευση για κά-
ποιες εξετάσεις έχουν τη δυνατότη-
τα 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. Επιπλέον, η δημιουργία
ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου
βοηθά τους γενικούς/αγροτικούς
ιατρούς να παρακολουθούν καλύτε-
ρα και πιο ολοκληρωμένα την υγεία
των ασθενών τους.

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
ιατροί μπορούν εύκολα και γρήγορα
να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα των
συμπτωμάτων , καθώς και να λά-
βουν περαιτέρω συμβουλευτική
γνωμάτευση από γυναικολόγους
και ενδοκρινολόγους του Ιατρικού
Κέντρου Αθηνών, ώστε οι γυναίκες
να λάβουν στη συνέχεια την κατάλ-
ληλη συμβουλευτική ή/και φαρμα-
κευτική 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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Πρόγραμμα Πρόληψης 
Οστεοπόρωσης
Το πρόγραμμα Πρόληψης της Οστεοπόρωσης
συνεχίζεται για 13η συνεχόμενη χρονιά, στους
OTA Μέλη του Δικτύου και περιλαμβάνει
ΔΩΡΕΑΝ υπερηχογράφημα πτέρνας από
ειδικευμένο προσωπικό των μελών του Δικτύου
(π.χ. νοσηλευτή-τρια). 

Σ κοπός του προγράμματος είναι να ανακαλύψου-
με, φαινομενικά υγιείς πολίτες, άνω των 45 ετών,
οι οποίοι πάσχουν από Οστεοπενία ή Οστεοπό-

ρωση και πιθανώς διατρέχουν κίνδυνο αυτόματων κα-
ταγμάτων. Βάσει της ιατρικής βιβλιογραφίας, τα αυτόμα-
τα κατάγματα οδηγούν, ανθρώπους με Οστεοπόρωση,
σε θάνατο, μέσα σε διάστημα ενός έτους. Η σημασία του
προγράμματος είναι να ενημερωθούν οι δημότες και οι
δημότισσες για την κατάσταση της υγείας τους και να
σωθούν από αυτόματο κάταγμα και συνεπώς από ενδε-
χόμενο θάνατο.

Που απευθύνεται το πρόγραμμα: Σε  γυναίκες άνω των
45 ετών και ιδιαίτερα : 
n Γυναίκες που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση. 
n Γυναίκες μικρότερης ηλικίας, εφόσον έχουν κάνει

ολική υστερεκτομή. 
n Γυναίκες που κάνουν χρόνια χρήση κορτιζόνης. 
n Γυναίκες με προβλήματα θυρεοειδούς αδένα. 
n Γυναίκες με βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό

οστεοπόρωσης. 
n Ενήλικες που βρίσκονται σε χρόνια αγωγή με κορτιζό-

νη ή έχουν οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης. 

4340 πολίτες ωφελήθηκαν το 2019 από το πρόγραμμα
ενώ συνολικά 95.090 πολίτες έχουν ωφεληθεί έως σή-
μερα.

Δήμος Αγ. Βαρβάρας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από 21 έως 27 Φεβρουαρί-
ου 2019, από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγ. Βαρβάρας.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμπολίτες μας
ενημερώθηκαν για τη νόσο αλλά και την πρόληψη και
θεραπεία της οστεοπόρωσης ενώ συμμετείχαν περίπου
150 γυναίκες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 32 από το
σύνολο των εξεταζόμενων, πάσχουν από οστεοπενία,
12 πάσχουν από οστεοπόρωση ενώ οι υπόλοιπες είχαν

φυσιολογική τιμή. Σχετικά με το πρόγραμμα, ο Αντιδή-
μαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ανδρέας Λεωτσάκος,
μεταξύ άλλων ανέφερε: «Και με αυτή τη δράση του ΚΕΠ
Υγείας επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα της πρόληψης
και της έγκαιρης διάγνωσης. Οι πολίτες μας ενημερώ-
νονται, ενώ ταυτόχρονα κάνουν τον προληπτικό τους
έλεγχο, διασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής».

Δήμος Αγ. Δημητρίου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 21  έως και τις 27 Ια-
νουαρίου 2019. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στην
περιφέρεια του Δήμου Αγ.Δημητρίου και εξετάστηκαν
συνολικά 144 γυναίκες και από την εξέταση τους παρου-
σιάστηκαν τα εξής αποτελέσματα: Οστεοπόρωση: 7,
Οστεοπενία: 42, Φυσιολογικά: 95.
Η υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρησης Οστικής Πυ-
κνότητας σημείωσε και φέτος επιτυχία με τις γυναίκες
του Δήμου Αγίου Δημητρίου να ανταποκρίνονται ικανο-
ποιητικά. Αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και μεγάλο εν-
διαφέρον το πρόγραμμα,  αφού μέσω αυτού, τους προ-
σφέρθηκε μια σημαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέ-
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ταση, στο πλαίσιο του προληπτικού προγραμματισμού
τους για την οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση, από την
πλευρά της συμπτωματολογίας, είναι συνήθως αθόρυ-
βη, ιδίως στα αρχικά στάδια της. Αυτό έχει ως συνέπεια
την καθυστερημένη διάγνωση. Υπό αυτή την προϋπόθε-
ση πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα, πριν εκδηλώσει
συμπτώματα, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι η πρόληψη
της είναι πολύ σημαντική.

Δήμος Αγρινίου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 24 Σε-
πτεμβρίου 2019 στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρι-
νίου, στο ΚΑΠΗ Αγίου Κωνσταντίνου, στις Δημοτικές
Ενότητες Αγγελοκάστρου,  Στράτου, Καινουργίου, Πα-
ραβόλας, Παπαδάτες και Ρουσέiκα.  Συνολικά εξετάστη-
καν 500 γυναίκες.

Δήμος Βέροιας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 15  μέχρι 21 Οκτω-
βρίου 2019 στο Δημοτικό Ιατρείο  του ΝΠΔΔ ΚΑΠΑ Δή-
μου Βέροιας, όπου εξετάστηκαν συνολικά 368 γυναί-
κες. 
Ο Δήμος Βέροιας σε σχετικό ΔΤ, επεσήμανε την άριστη
συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πό-
λεων - Προαγωγής Υγείας και εξέφρασε ευχαριστίες
στα στελέχη του. Ανέφερε επίσης ότι η πρόληψη δεν εί-
ναι έργο μόνο των ειδικών, αλλά αποτελεί υπόθεση
όλων μας και είναι πρώτη προτεραιότητα στον δήμο Βέ-
ροιας, με στόχο να συμβάλουμε όλοι στη διατήρηση της
υγείας και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας».

Δήμος Βριλησσίων
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 21
Μαΐου 2019 στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου. Στον
έλεγχο ανταποκρίθηκαν και υποβλήθηκαν σε εξέτα-
ση 60 άτομα συνολικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα, 6 άτομα πάσχουν από οστεοπόρωση,10 άτομα πά-
σχουν από οστεοπενία και τα υπόλοιπα 42 ήταν σε
φυσιολογικά επίπεδα.

Δήμος Δοξάτου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 18 Μαρ-
τίου 2019, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας, το
ΚΕΠ Υγείας και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Στον
έλεγχο ανταποκρίθηκαν και υποβλήθηκαν σε εξέταση
248 άτομα συνολικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 98
άτομα πάσχουν από οστεοπόρωση,34 άτομα πάσχουν
από οστεοπενία και τα υπόλοιπα 116 ήταν σε φυσιολογι-
κά επίπεδα.

Δήμος Ελευσίνας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 19 Φε-
βρουαρίου 2019. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο
χώρο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας
και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας και εξετάστηκαν
συνολικά  110 γυναίκες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα,
40 άτομα πάσχουν από οστεοπενία και 3 άτομα από
οστεοπόρωση. 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγ-
γύης- Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Ελευσίνας, κ. Γρη-
γόρης Κοροπούλης δήλωσε σχετικά: «Οι δημότες μας
και κυρίως οι γυναίκες, αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και
μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα, αφού μέσω αυτού
τους προσφέρθηκε μια σημαντική και συγχρόνως ΔΩ-
ΡΕΑΝ εξέταση στο πλαίσιο του προληπτικού προγραμ-
ματισμού τους για την οστεοπόρωση.

Η οστεοπόρωση, από την πλευρά της συμπτωματολο-
γίας, είναι συνήθως αθόρυβη, ιδίως στα αρχικά στάδια
της. Αυτό έχει ως συνέπεια την καθυστερημένη διάγνω-
ση. Υπό αυτή την προϋπόθεση πρέπει να αντιμετωπίζε-
ται έγκαιρα, πριν εκδηλώσει συμπτώματα κάτι που καθι-
στά την πρόληψη της πολύ σημαντική.

Ο Δήμος Ελευσίνας, ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμών-
τας την εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε θέματα δη-
μόσιας υγείας των πολιτών, προσπαθεί να υλοποιεί,
όσον τον δυνατόν περισσότερα από τα προγράμματα του
ΕΔΔΥΠΠΥ και να συμβάλει στην διάδοση της βασικής
ιδέας του Δικτύου, για την προαγωγή και την πρόληψη
της Δημόσιας Υγείας.
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Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 8 Νοεμ-
βρίου 2019. Εξετάσθηκε ένας μεγάλος αριθμός κατοί-
κων του Δήμου, 164 άτομα και σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα οι 106 βρέθηκαν να πάσχουν από οστεοπενία, 57
από οστεοπόρωση και μόνο 1 από βαριάς μορφής οστε-
οπόρωση.
Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης κ. Γιάννης
Κωνσταντάτος, ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ  τόνισε τη με-
γάλη σημασία υλοποίησης των προληπτικών προγραμ-
μάτων που γίνονται στον δήμο και ευχαρίστησε τους πο-
λίτες που συμμετείχαν, όπως επίσης και το ΕΔΔΥΠΠΥ,
για τη δυνατότητα που παρέχει στο δήμο, εξέτασης των
πολιτών, μέσω της προσφοράς του μηχανήματος SAHA-
RA, το οποίο επιτρέπει τη μέτρηση οστικής πυκνότητας.
Η έγκαιρη διάγνωση της νόσου της οστεοπόρωσης, τόνι-
σε, πως έχει μεγάλη σημασία αφού αφορά έναν μεγάλο
αριθμό πληθυσμού και για τον δήμο η πρόληψη και η
προαγωγή της υγείας των κατοίκων  αποτελεί πρώτιστη
προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια.
Ο Αντιδήμαρχος Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής κ. Μη-
νόπουλος, ιατρός Ρευματολόγος εξήρε τον ρόλο της
πρόληψης και ευχαρίστησε το ΕΔΔΥΠΠΥ που στηρίζει
τους Δήμους - μέλη στην υλοποίηση προγραμμάτων
πρόληψης.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 25 Απρι-
λίου 2019. Εξετάστηκαν 85 γυναίκες συνολικά, μέλη
των ΚΑΠΗ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, 29  γυναίκες έπα-
σχαν από οστεοπενία και 3 από οστεοπόρωση. 

Δήμος Ιλίου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 20 Δε-
κεμβρίου 2019. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο
Δημαρχείο και στα B΄ και E΄ ΚΑΠΗ Ιλίου, όπου εξετάστη-
καν συνολικά 294 πολίτες. Σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα, 164 περιπτώσεις παραπέμφθηκαν για περαιτέρω
διερεύνηση ενώ 98 παρουσίασαν φυσιολογικές μετρή-
σεις.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος :«Η
οστεοπόρωση είναι ένα συχνό νόσημα με τεράστιες κοι-
νωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, που μπορεί να αφορά
κυρίως ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας αλλά η πρόλη-
ψή της επιτυγχάνεται σε νεαρή ηλικία, γι’ αυτό και πρέ-
πει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα. Θα ήθελα να ευχαριστή-
σω ιδιαίτερα το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων - Προαγωγής Υγείας για την άριστη συνεργασία μας
στα προγράμματα πρόληψης, για τους πολίτες αλλά και
την εξαιρετική συμβολή του στην προαγωγή της Δημό-
σιας Υγείας».

Δήμος Καστοριάς
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 10 Μαΐου.
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο Υπηρεσιών
Υγείας Πρόνοιας του Δήμου Καστοριάς και εξετάστηκαν
συνολικά  257 άτομα στο χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 136 από αυτά  ήταν φυ-
σιολογικά, 100 πάσχουν από οστεοπενία, 20 πάσχουν
από οστεοπόρωση και 1 από βαριάς μορφής οστεοπό-
ρωση. Αξιοσημείωτο είναι ότι, στο σύνολο των 257 συμ-
μετεχόντων,  υπήρξαν 7 άνδρες.

Η υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρησης Οστικής Πυ-
κνότητας σημείωσε επιτυχία, με τους πολίτες του Δήμου
μας να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά. Αγκάλιασαν με
ενθουσιασμό και μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα,
αφού, μέσω αυτού, τους προσφέρθηκε μια σημαντική
και συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση, στο πλαίσιο του προ-
ληπτικού προγραμματισμού τους για την οστεοπόρωση.
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Ο Δήμος Καστοριάς εκφράζει τις ευχαριστίες  στα στελέ-
χη του ΕΔΔΥΠΠΥ και ως μέλος, εκτιμώντας την εξαιρετι-
κή συμβολή του Δικτύου σε θέματα δημόσιας υγείας των
πολιτών, προσπαθεί να υλοποιεί όσον τον δυνατόν πε-
ρισσότερα από τα προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ και να
συμβάλει στην διάδοση της βασικής ιδέας του Δικτύου,
για την προαγωγή και την πρόληψη της Δημόσιας Υγεί-
ας.

Δήμος Κέρκυρας 
Από τις 1 έως 14  Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε το
πρόγραμμα στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. Κατά
την διάρκεια του προγράμματος εξετάστηκαν συνολικά
303 άτομα, εκ των οποίων οι 257 ήταν γυναίκες και οι 46
άνδρες.

Σύμφωνα με την συντονίστρια των προγραμμάτων του
ΕΔΔΥΠΠΥ στον Δήμο Κέρκυρας κ. Αικατερίνη Λάσκα-
ρη, 126 περιπτώσεις σε ποσοστό 41,58% του συνόλου
των εξεταζόμενων, βρέθηκαν με Οστεοπενία, 35 περι-
πτώσεις σε ποσοστό 11,55% με Οστεοπόρωση και 2 πε-
ριπτώσεις με βαριάς μορφής οστεοπόρωση, σε ποσοστό
0,66%  επί του συνόλου. Την εξέταση συμπλήρωσε και
το ενημερωτικό έντυπο που διανεμήθηκε σε κάθε εξετα-
ζόμενη/ο και που αφορούσε στους παράγοντες κινδύ-
νου για την οστεοπόρωση. 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγ-
γύης - Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Κέρκυρας κ. Αν-
δρέας Σκούπουρας, δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο της
υλοποίησης προγραμμάτων για την προστασία και προ-
αγωγή της υγείας, μέσω της δυνατότητας προσφοράς
δωρεάν εξετάσεων προληπτικού χαρακτήρα στους δη-
μότες μας, ο Δήμος Κέρκυρας με τη συνεργασία του Ελ-
ληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προ-
αγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), πραγματοποίησε, από τις 1
έως τις 14 Απριλίου 2019, έλεγχο μέτρησης οστικής πυ-
κνότητας, με υπερηχογράφημα πτέρνας για την πρόλη-
ψη και την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης, στη

Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων του Δήμου μας. Η αντα-
πόκριση των εξεταζόμενων γυναικών ήταν αρκετά με-
γάλη και αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και μεγάλο ενδια-
φέρον το πρόγραμμα, αφού, μέσω αυτού, τους προ-
σφέρθηκε μια σημαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέ-
ταση, στο πλαίσιο του προληπτικού προγραμματισμού
τους για την οστεοπόρωση. Ο  Δήμος μας, με την δυνα-
τότητα της υλοποίησης προγραμμάτων με την συνεργα-
σίας του Δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ, ως Δήμος-μέλος αυτού,
μπορεί να προσφέρει μοναδικά προνόμια στους δημό-
τες του, συμβάλλοντας στην διάδοση της βασικής ιδέας
του Δικτύου για την προαγωγή και την πρόληψη της Δη-
μόσιας Υγείας και αναδεικνύοντας την εξαιρετική συμ-
βολή του στα θέματα αυτά. Είναι χαρά μας που ως μέλη
μπορούμε, με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσουμε
τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Πατούλη, τα μέλη του Δ.Σ αλλά
και όλους όσοι συμμετέχουν σε όλες αυτές τις, πολύ ση-
μαντικές, ενέργειες.

Δήμος Κηφισιάς
Η δράση πραγματοποιήθηκε από 6 έως 10 Φεβρουαρί-
ου 2019. Εξετάστηκαν συνολικά  92 πολίτες, εκ των
οποίων διαγνωστήκαν: 54 με  φυσιολογική μέτρηση, 36
με οστεοπενία και 2 με  οστεοπόρωση. Ανάμεσα στους
πολίτες που εξετάστηκαν και η Αντιδήμαρχος Δημοσίων
Σχέσεων Ζέτη Κασιμάτη.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και ιατρός, Απόστολος Κασι-
ούρας, δήλωσε «Οι μετρήσεις της οστικής πυκνότητας
ανήκουν στις εξετάσεις προληπτικής Ιατρικής που αφο-
ρούν, κατά κύριο λόγο, τον γυναικείο πληθυσμό, διότι
εμφανίζεται, κυρίως, κατά την εμμηνόπαυση, αλλά αφο-
ρά και μια μικρή μερίδα του ανδρικού πληθυσμού π.χ.
αυτούς που λαμβάνουν κορτιζόνη κ.α. Με την συγκε-
κριμένη μέτρηση γίνεται παρακολούθηση της οστικής
μάζας, εάν δηλαδή είναι σε φυσιολογική κατάσταση ή
εάν είναι στα αρχικά στάδια της οστεοπόρωσης,  όπου
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πρόκειται για οστεοπενία ή για οστεοπόρωση. Τόσο η
οστεοπενία όσο και η οστεοπόρωση αντιμετωπίζονται
φαρμακευτικά. Η παραμελημένη οστεοπόρωση είναι
ικανή να δημιουργήσει αυτόματα κατάγματα, που σε με-
ρικές περιπτώσεις, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα
στον πάσχοντα. Γι’ αυτό συνιστάται ο προληπτικός έλεγ-
χος, ο οποίος είναι ανώδυνος  και επιβάλλεται, κυρίως,
στις γυναίκες που εισέρχονται στην φάση της εμμηνό-
παυσης καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που ο ιατρός
τους το συστήνει».

Ο Δήμος Κηφισιάς ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, προσπαθεί
να υλοποιεί όσον τον δυνατόν περισσότερα από τα προ-
γράμματα του και να συμβάλει στην διάδοση της βασι-
κής ιδέας του Δικτύου, για την προαγωγή και την πρόλη-
ψη της Δημόσιας Υγείας.

Δήμος Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 24 Ιουλίου έως τις 2
Αυγούστου 2019. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν
στην  περιφέρεια του Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατί-
ου όπου εξετάστηκαν συνολικά  134 γυναίκες, εκ των
οποίων 48 εξετάστηκαν στον Άγιο Ευστράτιο, στον χώρο
του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου και οι 86
στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Λήμνου: Μούδρου
και Μύρινας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 55 από αυ-
τές πάσχουν από οστεοπενία, 21 πάσχουν από οστεοπό-
ρωση και 1 από βαριάς μορφής οστεοπόρωση.

Η κα. Κακαλή Μαρία Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου δή-
λωσε: «Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου, σε συνεργασία με το
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λήμνου, τον Ιατρικό Σύλ-
λογο Λήμνου και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων ,συνδιοργάνωσαν  την Τετάρτη 24 Ιουλίου , στο
Ιατρείο Αγίου Ευστρατίου, πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ μέτρη-
σης οστικής πυκνότητας. Η μέτρηση απευθυνόταν  κυ-
ρίως σε  γυναίκες άνω των 45-50 ετών και πραγματοποι-
ήθηκε  με υπερηχογράφημα πτέρνας από εθελοντές ια-
τρούς. Η διαδικασία κύλισε ομαλά με μεγάλο αριθμό
συμμετεχόντων. Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου ευχαριστεί
θερμά τους υπαλλήλους της Κοινωνικής Δομής του Δή-
μου Λήμνου και την εθελόντρια Ιατρό που πραγματοποί-
ησε τις μετρήσεις, για την οργάνωση της εν λόγω δρά-
σης».

O κ. Ποντίκας αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου
δήλωσε: «H υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας πραγματοποιήθηκε για πρώτη φο-
ρά και σημείωσε μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες του Δή-
μου μας. Οι ίδιες ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενθουσια-
σμό και ενδιαφέρον στο πρόγραμμα, καθώς τους προ-
σφέρθηκε δωρεάν εξέταση, στο πλαίσιο του προληπτι-
κού προγραμματισμού για την οστεοπόρωση. Η ενημέ-
ρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα για την υγεία μας, γι’ αυτό τον λόγο
δεσμευόμαστε στην καθιέρωση ετήσιου δωρεάν ελέγ-
χου οστικής πυκνότητας.

Θέλω να επισημάνω την άριστη συνεργασία που είχαμε
με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προ-
αγωγής Υγείας και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα
στελέχη του για το δημιουργικό του έργο».

Δήμος Μεσσήνης
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα
από τις 21 έως τις 27 Μαρτίου 2019 στο Κ.Α.Π.Η. Μεσ-
σήνης, στο ΚΕΠ Πεταλιδίου και στο ΚΕΠ Ανδρούσας. Συ-
νολικά εξετάσθηκαν 185 άτομα, 26-96 ετών. Σύμφωνα
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με τα αποτελέσματα, 90 άτομα παρουσιάζουν φυσιολο-
γικά επίπεδα οστικής πυκνότητας, 84 άτομα παρουσιά-
ζουν οστεοπενία και 11 άτομα πάσχουν από οστεοπόρω-
ση.

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Τσώνης δήλωσε σχε-
τικά: «Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη και η διατήρηση
της καλής ποιότητας ζωής των δημοτών μας είναι πάντα
στις προτεραιότητές μας. Η άψογη συνεργασία μας με το
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και Προαγω-
γής Υγείας, του οποίου μέλος είναι ο Δήμος Μεσσήνης
και η μεγάλη ανταπόκριση στο δωρεάν πρόγραμμα
ελέγχου και μέτρησης οστικής πυκνότητας μας ικανο-
ποιεί και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε αυτές τις δρά-
σεις, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την υγεία του».

Δήμος Μεταμόρφωσης
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 1 έως τις 7 Μαρτίου
2019. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στους χώρους
των  τεσσάρων ΚΑΠΗ του Δήμου και εξετάσθηκαν 231
άτομα συνολικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 14 άτο-
μα πάσχουν από οστεοπόρωση,100 άτομα πάσχουν από
οστεοπενία και τα υπόλοιπα 117 ήταν σε φυσιολογικά
επίπεδα.

Ο κ. Θεόδωρος Σφυρής, αρμόδιος Αντιδήμαρχος δή-
λωσε: «Η υλοποίηση του Προγράμματος Οστικής Πυ-
κνότητας σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με τους κατοίκους
του Δήμου μας να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά. Αγ-
κάλιασαν με ενθουσιασμό και μεγάλο ενδιαφέρον το
πρόγραμμα, αφού μέσω αυτού, τους προσφέρθηκε μια
σημαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση, στο πλαί-
σιο του προληπτικού προγραμματισμού τους για την
οστεοπόρωση. Η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη
διάγνωση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη
διατήρηση και την προαγωγή της υγείας μας. Θέλω να
επισημάνω την άριστη συνεργασία που είχαμε με το
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων  - Προαγω-
γής Υγείας και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα στε-
λέχη του για για το έργο τους». 

Δήμος Παλλήνης
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 23 Νοεμ-
βρίου 2019. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν  από το
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
στα τρία Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Παλλήνης
και εξετάστηκαν περίπου  350 άτομα, γυναίκες και άν-
τρες.

Το Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας σημεί-
ωσε και φέτος μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας μια ση-
μαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση, στο πλαίσιο
του προληπτικού προγραμματισμού για την οστεοπόρω-

ση.   Γυναίκες και άντρες του Δήμου μας ανταποκρίθη-
καν  ικανοποιητικά, αγκαλιάζοντας  με ενθουσιασμό και
μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα.  

Ο Δήμος Παλλήνης, ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμών-
τας την εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε θέματα δη-
μόσιας υγείας των πολιτών, προσπαθεί να υλοποιεί
όσον τον δυνατόν περισσότερα από τα προγράμματα του
ΕΔΔΥΠΠΥ και να συμβάλει στην διάδοση της βασικής
ιδέας του Δικτύου, για την προαγωγή και την πρόληψη
της Δημόσιας Υγείας.

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 1 μέχρι και τις 11
Δεκεμβρίου 2019. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε
σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Πυλαίας – Χορτιάτη. Σε
όλο τον δήμο εξετάστηκαν συνολικά 139 γυναίκες, εκ
των οποίων διαγνώστηκαν με οστεοπόρωση 25, με
οστεοπενία 65, ενώ φυσιολογικά ήταν τα όρια και οι εν-
δείξεις για 49 γυναίκες. 
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Στόχος του προγράμματος ήταν η πρόληψη της οστεο-
πόρωσης, η οποία θεωρείται ως μια σκελετική διαταρα-
χή που χαρακτηρίζεται από απώλεια της οστικής αντο-
χής, εκθέτοντας το άτομο σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνι-
σης κατάγματος.

Δήμος Σικυωνιών
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 8 Οκτω-
βρίου 2019. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν από το
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
του Δήμου και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
Σικυωνιών ενώ εξετάστηκαν συνολικά 445 γυναίκες, εκ
των οποίων 324 εξετάστηκαν στο Κιάτο, οι 16 στο Κρυο-
νέρι, οι 54 στους Καλλιάνους και οι 51 στο Μεσινό. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 219 από αυτές βρέθηκε
πως πάσχουν από οστεοπενία και 80 από οστεοπόρωση. 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος δή-
λωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη διεξαγωγή του
Προγράμματος Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας. Οι γυ-
ναίκες του Δήμου ανταποκρίθηκαν θετικά και αγκάλια-
σαν με ενθουσιασμό και μεγάλο ενδιαφέρον το πρό-
γραμμα,  αφού, μέσω αυτού, τους προσφέρθηκε μια ση-
μαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση, στο πλαίσιο
του προληπτικού προγραμματισμού τους για την οστεο-
πόρωση. Ο Δήμος Σικυωνίων είναι ενεργό μέλος του
ΕΔΔΥΠΠΥ από το 2010 και σε συνεργασία με αυτό, υλο-

ποιεί σε τακτά διαστήματα, προγράμματα του δικτύου
που αφορούν σε θέματα δημόσιας υγείας των πολιτών,
με στόχο την προαγωγή και την πρόληψη της Δημόσιας
Υγείας. Ο Δήμαρχος τόνισε την άψογη συνεργασία όλα
αυτά τα χρόνια και δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχα-
ριστίες του στα στελέχη του ΕΔΔΥΠΠΥ για το δημιουργι-
κό τους έργο. Ο Δήμαρχος, τέλος, τόνισε ότι στο Δήμο
Σικυωνίων η πρόληψη αποτελεί προτεραιότητα,  με στό-
χο τη διατήρηση της υγείας και της ποιότητας ζωής. 

Σημαντική Ενημέρωση: Σας γνωρίζουμε ότι στο εξής
το Πρόγραμμα της Οστεοπόρωσης έχει ενισχυθεί με τη
σύμπραξη του ΕΔΔΥΠΠΥ & του Συλλόγου Σκελετικής
Υγείας «Πεταλούδα». Εκτός λοιπόν από τη γνωστή δομή
του προγράμματος όπως ισχύει μέχρι σήμερα (αποστο-
λή αίτησης για χρήση μηχανήματος Sahara για μία εβδο-
μάδα), επιπλέον μπορείτε να στείλετε αίτημα και για να
συμμετάσχετε στο πρόγραμμα με την υποστήριξη του
Συλλόγου «Πεταλούδα» που μας παρέχει 2 επιπλέον
μηχανήματα καθώς και αντίστοιχους χειριστές για 2 ημέ-
ρες / Δήμο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι ΟΤΑ μέλη που ενδιαφέρονται και για τα δύο προγράμ-
ματα, πρέπει να στείλουν την αίτηση συμμετοχής που
βρίσκεται στο site μας, με email: dalexandridis@eddyp-
py.gr ή fax:2106105641 προκειμένου να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
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Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του
Π.Ο.Υ οργανώνει προληπτικό έλεγχο
πνευμονικών παθήσεων, για τους
Δήμους μέλη του, σε συνεργασία με
την Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος
Ελλάδος - ΕΝΘΕ.

Σ το πλαίσιο των κοινών σκοπών των εται-
ρειών, όπως είναι η πρόληψη νοσημά-
των, η διάδοση προληπτικής ιατρικής

και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων
που επιδιώκουν τη διατήρηση της υγείας του
πληθυσμού, αποφάσισαν να συνεργαστούν,
υλοποιώντας ένα Πρόγραμμα Σπιρομετρήσε-
ων με ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στους δημότες
των Δήμων μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ σε όλη την
Ελλάδα.

Ειδικότερα
Το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε συνεργα-

σία με τους Δήμους και περιλαμβάνει δωρεάν
σπιρομετρήσεις. Την εξέταση αυτή μπορούν
να κάνουν πολίτες, ηλικίας άνω των 40 ετών,
όσοι καπνίζουν, άτομα που εκτίθενται σε ρυ-
πογόνους παράγοντες, άτομα με δυσκολία
στην αναπνοή ή με πρωινό βήχα. Η εξέταση εί-
ναι απλή και ανώδυνη, είναι διάρκειας 15 λε-
πτών, ενώ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για
την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των
πνευμονικών παθήσεων και θα πραγματοποι-
είται από Ιατρό Πνευμονολόγο της ΕΝΘΕ. Η
διάρκεια της δράσης θα είναι 1 ημέρα/ανά μή-
να/ανά δήμο για ολόκληρο το έτος 2020, αρ-
χής γενομένης από της 1ης Μαρτίου του 2020.

Τρόπος συμμετοχής
Όπως στα περισσότερα προγράμματα που

υλοποιεί το ΕΔΔΥΠΠΥ, αρκεί η συμπλήρωση
και αποστολή της αίτησης συμμετοχής του
Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ, για να προγραμματί-
σουμε άμεσα την ημερομηνία της δράσης. H
αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στο site μας 
www.eddyppy.gr, στην ενότητα προγράμμα-
τα-δράσεις, μαζί με τις υποχρεώσεις του Δή-
μου για την υλοποίηση της δράσης.

Πρόγραμμα Δωρεάν 
Σπιρομετρήσεων
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Προγράμματα Προληπτικής 
Ιατρικής & Εκστρατείες

Η Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης με
θέμα: «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά
και τα εμβόλια» συνεχίστηκε με μεγάλη
επιτυχία και το 2019 και με τη διοργάνωση του
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων του Π.Ο.Υ. 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, 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 ό,τι επικίνδυνο αυτό συνεπάγεται για την υγεία.
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. 

Για το σκοπό αυτής της εκστρατείας, δημιουργήθηκε ένα
κατάλληλο βιβλίο που απευθύνεται στους παιδικούς
αναγνώστες με τίτλο  «Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλλί-
νη» από την αναγνωρισμένη συγγραφέα παιδικής λογο-
τεχνίας κα. 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 έχει ήδη ξεκινήσει, με πολ-
λά από αυτά τα βιβλία να βρίσκονται ήδη στις βιβλιοθή-
κες των σχολείων. Όσοι Δήμοι δεν έχουν εκδηλώσει
ακόμα ενδιαφέρον, μπορούν να μας στείλουν σχετικό

αίτημα με email, αναφέροντας τον αριθμό δημοτικών
σχολείων και παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα
όρια του Δήμου τους, προκειμένου να λάβουν τα αντί-
στοιχα βιβλία για τις βιβλιοθήκες των σχολείων τους. 

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, γί-
νεται μία προσπάθεια να τονιστεί η σημασία και τα οφέλη
του εμβολιασμού, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλι-
κες. 

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, ξεκίνησε από τους Δήμους της Αττι-
κής τον Οκτώβριο 2014 και συνεχίζεται σε όλη την Ελλά-
δα. Το 2019 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3 ημερίδες,
συγκεκριμένα στους Δήμους Ηρακλείου, Μοσχάτου-
Ταύρου και Ηγουμενίτσας, όπου συμμετείχαν περισσό-
τεροι από 120 εκπαιδευτικοί. Η Εκστρατεία συνεχίζεται
και το 2020, όπου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 15
εκδηλώσεις και έπεται συνέχεια στις προσπάθειές μας.

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-

Εκστρατεία Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών με θέμα 
«Μύθοι και Αλήθειες για τα 
Αντιβιοτικά και τα εμβόλια» 2019
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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.

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου  3/4/19
- Αίθουσα εκδηλώσεων ΚΑΠΗ Μοσχάτου
Την ημερίδα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί της
Προσχολικής Αγωγής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου Ανδρέας Γ. Ευθυμίου
δήλωσε: « Είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε στην
πόλη μας έγκριτους επιστήμονες που με  δράσεις σαν
αυτές παράγουν πλούσιο κοινωνικό έργο. Η ευαισθητο-
ποίηση της κοινωνίας μας, αλλά κυρίως των παιδιών και
των εκπαιδευτικών λειτουργών, είναι υψίστης σημασίας
για την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των πο-
λιτών , για αυτό το λόγο στηρίζουμε, με όλες μας τις δυ-
νάμεις, αντίστοιχες προσπάθειες».

Ομιλήτριες στις εκδηλώσεις ήταν η κα. Ελένη Γιαμα-
ρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας η κα.
Δήμητρα Καββαθά, Ιατρός Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Διευθύντρια ΕΣΥ, Δ’ Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινι-
κή, Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, οι οποίες τόνισαν ότι η άσκο-
πη κατανάλωση των αντιβιοτικών, όπως για παράδειγμα
σε περιπτώσεις κοινών κρυολογημάτων, τα καθιστά λι-
γότερο αποτελεσματικά, καθώς μειώνεται η δραστικότη-
τά τους, η κα. Κυριακή Κανελλακοπούλου, Καθηγή-
τρια Παθολογίας-Λοιμώξεων, Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Γ. Ελληνικής 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 Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., Πρόεδρος της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά



Ετήσιος 
απολογισμός2019

118

Προγράμματα Προληπτικής 
Ιατρικής & Εκστρατείες
Δίκτυα, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα συνεργασίας
των φορέων Εκπαίδευσης και ΕΔΔΥΠΠΥ προκειμένου
να αλλάξει, από την παιδική ηλικία, η νοοτροπία στην
χρήση των αντιβιοτικών καθώς και στον σημαντικό ρόλο
των εκπαιδευτικών στην προαγωγή της Υγείας.

Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έλαβαν βεβαί-
ωση συμμετοχής καθώς επίσης το Παιδικό Βιβλίο
«Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη», το εκπαιδευτικό
υλικό της Ευρώπης e-bug και το ενημερωτικό έντυ-
πο του ΕΟΦ για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών.

Συνέντευξη Τύπου 12/11/19

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ενημέρωσης
για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών (18-
24/11/2019) και με αφορμή το 15ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με θέμα
«Κανείς δε μένει πίσω» παραχωρήθηκε Συνέντευξη Τύ-
που από τον Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ & του ΙΣΑ, Γιώργο
Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής, την Ελένη Γιαμα-
ρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ, Λοιμωξιολόγο
και Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας,
τον Αθανάσιο Σκουτέλη Καθηγητή και Συντονιστή Δι-
ευθυντή Ε΄ Παθολογικής Κλινικής, νοσοκομείου Ευαγ-
γελισμού και Μέλους της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξε-
ων και την Κυριακή Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια
Παθολογίας - Λοιμώξεων ΕΚΠΑ και Γενική Γραμματέα
της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας στον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών. 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & του ΙΣΑ, κ. Γιώργος Πα-
τούλης, Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε: «Στο επικεί-
μενο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων θα τοποθετηθούν εκπρόσωποι, από ση-
μαντικούς φορείς, για τις Πολιτικές Πρόληψης της Δημό-
σιας Υγείας. Μέχρι σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε
ένα σημαντικό έργο στην προαγωγή Υγείας. Η υλοποί-
ηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής, με στόχο τη πρωτο-
γενή και δευτερογενή πρόληψη για τη θωράκιση της
υγείας των πολιτών, αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα της
Περιφέρειας Αττικής, στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Ως
προς τη σημασία των αντιβιοτικών για την υγεία μας, το-
νίζουμε ότι  η άσκοπη κατανάλωσή τους, όπως για παρά-
δειγμα σε περιπτώσεις κοινών κρυολογημάτων, τα καθι-
στά λιγότερο αποτελεσματικά καθώς μειώνεται η δρα-
στικότητά τους».

Η κα. Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας
ΕΚΠΑ, Λοιμωξιολόγος και Πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Χημειοθεραπείας ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Σε επανειλημμένες επίσημες μετρήσεις η Ελλάδα είναι
μεταξύ των χωρών, στην Ευρώπη, που καταναλώνουν
τα περισσότερα αντιβιοτικά στην κοινότητα, όπως πχ. κε-

φαλοσπορίνες, πενικιλίνες, μακρολίδες και κινολόνες,
σε πολλαπλάσιες ποσότητες, συγκριτικά με εκείνες των
βόρειων ευρωπαϊκών χωρών. Δυστυχώς, όλοι γνωρί-
ζουμε ότι ο Έλληνας ασθενής προμηθεύεται αντιβιοτικά
από το φαρμακείο, χωρίς ιατρική συνταγή και το σημαν-
τικότερο για λοιμώξεις που δεν απαιτούν τη χορήγηση
αντιβιοτικών, όπως είναι οι απλές καθημερινές χειμω-
νιάτικες ιώσεις που εκδηλώνονται με βήχα, πονόλαιμο
και συνάχι. Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν το Ελληνικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας, την Ελληνική Εται-
ρεία Χημειοθεραπείας, την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξε-
ων,  τον Ιατρικό Σύλλογο και την ΚΕΔΕ να ξεκινήσει μια
μεγάλη Πανελλήνια εθελοντική εκστρατεία ενημέρω-
σης του κοινού για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και
τις συνέπειες της υπερκατανάλωσής τους ,όπως είναι η
ανάπτυξη ανθεκτικότητάς τους και οι ανεπιθύμητες
ενέργειες».

Ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Σκουτέλης, Συντονιστής
Διευθυντής Ε΄ Παθολογικής Κλινικής, νοσοκομείου
Ευαγγελισμού και Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Λοι-
μώξεων δήλωσε: « Οι εμβολιασμοί παιδιών και ενηλί-
κων αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό και ασφαλή τρό-
πο πρόληψης μεταδοτικών νοσημάτων. Δυστυχώς, το
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης των ενηλίκων στη χώ-
ρα μας είναι ανησυχητικά χαμηλό. Στους ενήλικες ,άνω
των 60 ετών, οι συνιστώμενοι εμβολιασμοί είναι έναντι
της γρίπης, του πνευμονόκοκκου και του έρπητα ζωστή-
ρα. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι εποχιακός (περί τα
τέλη Οκτωβρίου) και γίνεται (1 δόση) κάθε χρόνο στις
ομάδες κινδύνου (στις οποίες περιλαμβάνονται, εκτός
των άλλων, οι έγκυες γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας
κύησης, επαγγελματίες υγείας, άτομα που φροντίζουν
ηλικιωμένους, κλπ). Στη χώρα μας το 75-90% των ατό-
μων που πεθαίνουν ετησίως από τη γρίπη είναι ανεμβο-
λίαστα, που σημαίνει ότι αρκετοί θάνατοι θα μπορούσαν
να είχαν αποφευχθεί με τον εμβολιασμό. Ευχάριστη και
ελπιδοφόρα έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι την τρέ-
χουσα περίοδο υπάρχει πολύ αυξημένη ζήτηση αντιγρι-
πικών εμβολίων, σε σύγκριση με προηγούμενες χρο-
νιές, κάτι που πιθανώς να αντανακλά την αλλαγή στάσης
του πληθυσμού έναντι των εμβολιασμών.
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Το πρόγραμμα απευθύνεται στο Γενικό πληθυσμό, σε
Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Γονείς, Ηλικιωμέ-
νους, Δημοτικούς Υπαλλήλους (συνεργεία, τεχνικά έρ-
γα, καθαριότητα, πράσινο, αθλητικά κέντρα, παιδικούς
σταθμούς, κοινωνική πρόνοια), συλλόγους αθλητικούς,
φυσιολατρικούς, περιηγητικούς, ορειβατικούς κλπ. ,
σωματεία και συλλόγους εργαζομένων, επαγγελματίες
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, επαγγελματίες
αγρότες, κτηνοτρόφους, ψαράδες, επαγγελματικούς
φορείς του Δήμου, προσκόπους και φορείς ιδιωτικούς ή
δημόσιους που ασχολούνται με ειδικές μορφές τουρι-
σμού.

Στόχος
Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του γενικού πληθυ-
σμού στις Α΄Βοήθειες  αλλά και συγκεκριμένων πληθυ-
σμιακών ομάδων  που μπορούν να αποτελέσουν πυρή-
να εκπαίδευσης  ή που ενδέχεται να τους είναι περισσό-
τερο χρήσιμες αυτές οι γνώσεις.

Για την επίτευξη του στόχου διοργανώνουμε, σε συνερ-
γασία με τους Δήμους που το επιθυμούν,  διαδραστικές
εκδηλώσεις, θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης
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 Έγκαυμα
n Τσίμπημα σφήκας – μέλισσας
n Ηλίαση
n Υποθερμία
n Διάσειση
n Διάστρεμμα

Τρόπος Συμμετοχής Δήμου

Αρκεί η συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης συμμε-
τοχής του Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ, για να προγραμματί-
σουμε άμεσα την ημερομηνία της εκδήλωσης. H αίτηση
συμμετοχής βρίσκεται στο site μας www.eddyppy.gr,
μαζί με τις υποχρεώσεις του Δήμου για την υλοποίηση
της δράσης.

Το 2019 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε 9 Δή-
μους-μέλη και συμμετείχαν περίπου 650 δημότες:
Δίστομο-Αράχοβα-Αντίκυρα 27/1/19 : Η εκδήλωση
έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού
σχολείου Αντίκυρας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Εκστρατεία ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης με κεντρικό 
σύνθημα «Η γνώση σώζει ζωές»
σε Συνεργασία με την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων-ΕΔΟΚ

Αγ. Βαρβάρα
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Ελληνικό-Αργυρούπολη 9/2/19 : Η εκδήλωση έλαβε
χώρα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης.

Φυλή 30/3/19 : Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Πνευματι-
κό Κέντρο Ζεφυρίου.

Ελευσίνα 13/4/19 : Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του 2ου – 4ου Γυμνασίου Ελευσί-
νας. 

Αγ. Βαρβάρα 16/3/19 : Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΕΠ Υγείας Αγ. Βαρβάρας.

Κάρυστος 6/10/19 : Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Δη-
μοτικό σχολείο Νέων Στύρων.

Αγ. Παρασκευή 2/11/19 : Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Φιλοθέη-Ψυχικό 3/11/19 : Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στην αίθουσα “Blue Bell”  που βρίσκεται στην Α΄ πλατεία
Ψυχικού.

Κηφισιά 16/11/19 : Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον Α΄
Παιδικό Σταθμό Νέας Ερυθραίας.
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε
η Εκστρατεία Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του
κοινού για τους εμβολιασμούς ενηλίκων :
Γρίπη, Πνευμονία και Έρπης Ζωστήρ.

Τ ο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
του Π.Ο.Υ. (ΕΔΔΥΠΠΥ), υπό την αιγίδα της Ελληνι-
κής Εταιρείας Λοιμώξεων και με την υποστήριξη

των εταιρειών MSD,  VIANEX και Pfizer, υλοποίησε εκ-
στρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τους Δημότες
20 Δήμων μελών του Δικτύου. Συγκεκριμένα, η ενέργεια
αφορούσε στην διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσε-
ων με θέμα τους Εμβολιασμούς Ενηλίκων, εστιάζοντας
στην  Γρίπη, την Πνευμονία και τον Έρπητα Ζωστήρα. 

Ως Εθνικής Εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων Πιστοποιημένο
Μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το ΕΔΔΥΠ-
ΠΥ, ανέλαβε  την πρωτοβουλία να ξεκινήσει το 2018, μια
μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης για τους εμβολιασμούς
των ενηλίκων,  διότι πρέπει να γίνει ευρέως γνωστό, στον
γενικό πληθυσμό, ότι ο εμβολιασμός δε σταματά στην
παιδική ηλικία. Σκοπός μας είναι, μετά και από την φετινή
επιτυχημένη υλοποίηση της καμπάνιας, να έχουμε κατα-
φέρει, αφενός η έννοια της πρόληψης, μέσω του εμβο-
λιασμού, να γίνει περισσότερο συνείδηση για τους πολί-
τες, αφετέρου, να προάγουμε με αυτό τον τρόπο και την
υγεία του ενήλικα πληθυσμού. Θεωρούμε υποχρέωσή
μας, μαζί με την ιατρική κοινότητα και τους λοιπούς εμ-
πλεκόμενους φορείς, να εργαζόμαστε για να καθιερώ-
σουμε τον εμβολιασμό σαν μία βασική αρχή υγείας και να
αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναν-
τι στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας μας.

Την έναρξη της εκστρατείας ανακοίνωσε ο Πρόεδρος
του ΕΔΔΥΠΠΥ και  Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος
Πατούλης, σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθη-
κε, στις 29 Οκτωβρίου 2019, στην Αίγλη Ζαππείου.

Οι Δήμοι που συμμετείχαν στην εκστρατεία αλφαβητι-
κά ήταν οι εξής: 
Α/ΑΔΗΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟ
1 Αγ. Βαρβάρα 12/12/2019 10:00π.μ. 60
2 Αγ. Δημήτριος 18/11/19 10:30π.μ. 110
3 Αθήνα 19/12/19 10:30π.μ. 100
4 Βόλος 22/11/19 10:30π.μ. 80
5 Γαλάτσι 25/11/19 11:00 π.μ. 94
6 Δάφνη-Υμηττός 3/12/19 10:30π.μ. 68
7 Δράμα 5/11/19 11:00π.μ. 65
8 Θερμαϊκός 12/11/19 18:00μ.μ. 48
9 Κηφισιά 10/12/19 10:00π.μ. 87
10 Κόρινθος 4/12/19 18:00μ.μ. 73
11 Μοσχάτο-Ταύρος 5/12/19 10:30π.μ. 86
12 Ναυπλιέων 18/12/2019 17:30μμ 95
13 Παλαμάς 7/11/19 18:00μ.μ. 40
14 Παπάγου-Χολαργού 27/11/19 18:30μ.μ.

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ (Μικρή προσέλευση κόσμου λόγω βροχής)

15 Ραφήνα-Πικέρμι 15/11/19 18:00μ.μ. 20
16 Σέρρες 06/11/19 12:00μμ 75
17 Χαλάνδρι 11/12/19 18:00μ.μ. 20
18 Χαλκιδέων 21/11/19 18:00μ.μ. 60
19 Ωραιόκαστρο 11/11/19 18:00μ.μ. 67
20 Ωρωπός 9/12/19 18:00μ.μ. 58
ΣΥΝΟΛΟ 1306

Ενημέρωση και Εκπαίδευση του κοινού 
για τους εμβολιασμούς ενηλίκων: 
Γρίπη, Πνευμονία και Έρπης Ζωστήρ
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Η εκστρατεία διήρκησε από τον Νοέμβριο έως το Δε-
κέμβρη του 2019 και συμμετείχαν περισσότεροι από
1300 πολίτες. 

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν,
με τη συνεργασία των Δήμων μελών του Δικτύου, στις
δομές των ΚΑΠΗ, όπου το «στοχευμένο» κοινό ενημε-
ρώθηκε από ειδικό ιατρό λοιμωξιολόγο της Ελληνικής
Εταιρείας Λοιμώξεων, σχετικά με την σημασία των εμβο-
λιασμών των ενηλίκων και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβο-
λιασμού για τους ενήλικες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομιλητές, ιατροί μέλη της
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων,  συμμετείχαν αφιλο-
κερδώς στην εκστρατεία.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ορθή  επι-
στημονική ενημέρωση και η συνεχής ενημέρωση των
δημοτών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με την
αξία και τα οφέλη του εμβολιασμού, με σκοπό την ενδυ-
νάμωση της εμπιστοσύνης γύρω από τα εμβόλια και την
πρόληψη, δημιουργώντας αναχώματα, στα όποια μηνύ-
ματα ενδοιασμού ενδέχεται να εμφανίζονται κατά και-
ρούς. 

Πέρα όμως από τη συχνότητα, σημαντικό ρόλο στην
αποτελεσματικότητα εκστρατειών ενημέρωσης του κοι-
νού παίζουν, επίσης, η δυναμικότητα και ο πλουραλι-
σμός των μέσων που χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να γί-
νει αποδέκτης των μηνυμάτων όλος ο πληθυσμός στο
σύνολό του. 
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Το πρόγραμμα «Δήμοι φιλικοί προς την Άνοια»
είναι ένα από τα βασικά προγράμματα υγείας
και πρόληψης που προωθεί το Δίκτυο μας, σε
συνεργασία με την Εταιρία Alzheimer Αθηνών
και την  CMT  Προοπτική. 

Ε πικεντρωνόμαστε στην προσπάθεια να προλά-
βουμε την εκδήλωση των ασθενειών, με προ-
συμπτωματικό έλεγχο. Έτσι και στην Νόσο

Alzheimer, ως σύγχρονη επιδημία του 21ου αιώνα, οφεί-
λουμε να παρέχουμε τα μέσα αυτά που θα προστατεύ-
σουν τους πολίτες από την ασθένεια αυτή, θα ανακουφί-
σουν τους πάσχοντες και τους φροντιστές αυτών και θα
μειώσουν το μείζον κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρό-
βλημα που δημιουργείται.  Ο βασικός στόχος του προ-
γράμματος είναι η δημιουργία συμβουλευτικών σταθ-
μών για την  Άνοια σε Δήμους-μέλη του Δικτύου, ώστε
να ανιχνεύεται μεν τυχόν συμπτωματολογία σε υγιή
πληθυσμό άνω των 65, να  υποστηρίζονται δε,  άτομα
που πάσχουν από διαταραχές μνήμης με παράλληλη
ενίσχυση και υποστήριξη των φροντιστών τους. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των συμβουλευτικών σταθ-
μών γίνεται μία σημαντική προσπάθεια ενδυνάμωσης
της  κοινωνίας των πολιτών στην χώρα μας, με ταυτό-
χρονη ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, κάτι το
οποίο αποτελεί ένα καινοτόμο μοντέλο παροχής υπηρε-
σιών για την Άνοια, αντίστοιχα με τις ανάγκες κάθε γεω-
γραφικής περιοχής. Στους συμβουλευτικούς σταθμούς
των Δήμων, εκτός από την ευαισθητοποίηση του κοινού

Κοινότητες φιλικές προς την άνοια

Δημιουργία Δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών
για την άνοια στους δήμους της Ελλάδας
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σχετικά με τη νόσο, πραγματοποιείται εκπαίδευση των
φροντιστών καθώς και μη φαρμακευτικές θεραπείες
για άτομα με Άνοια, όπως είναι η νοητική ενδυνάμωση,
η εργοθεραπεία και η γυμναστική.  Επίσης, σημαντική
παράμετρος είναι η διασύνδεση των σταθμών με άλλες
υπηρεσίες και οργανώσεις της εκάστοτε τοπικής κοινω-
νίας αλλά και με εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής
υγείας, διασφαλίζοντας και ενισχύοντας την μεγαλύτε-
ρη δυνατή εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητα του
προγράμματος. 

Κοινότητες φιλικές προς την Άνοια είναι οι κοινότητες οι
οποίες δεν περιθωριοποιούν αλλά, αντιθέτως, εντάσ-
σουν στους κόλπους τους άτομα με νοητικές διαταρα-
χές, προσπαθώντας να βελτιώσουν, όσο περισσότερο
είναι εφικτό, την καθημερινή διαβίωσή τους  και να τα
βοηθήσουν να αντιμετωπίζουν τους καθημερινούς
σκοπέλους που ανακύπτουν. Στους Συμβουλευτικούς
Σταθμούς  για την Άνοια εργάζονται επαγγελματίες
υγείας, εκπαιδευμένοι σε θέματα διαχείρισης της Άνοι-
ας από την Εταιρεία Alzheimer, οι οποίοι εξυπηρετούν
τους πολίτες, έχοντας  ταυτοχρόνως, στήριξη από νευ-
ρολόγο, για τους πρώτους έξι μήνες της λειτουργίας
του Σταθμού. Μέσα στο έτος 2019 έχουν εγκαινιάσει
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τους Σταθμούς τους 10 Δήμοι και συγκεκριμένα οι Δή-
μοι Σάμου,  Παύλου Μελά, Μεταμόρφωσης,  Νέας
Σμύρνης,  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Νέας Φιλα-
δέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας, Φυλής, Ηρακλείου Ατ-
τικής,  Παλαιού Φαλήρου και Κηφισιάς, ενώ έχουν
πραγματοποιήσει ημερίδες οι Δήμοι Καλαμαριάς, Μο-
σχάτου-Ταύρου, Δέλτα, Νέστου και Τεμπών .

Πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Εταιρείας
Alzheimer Αθηνών και το συντονισμό του ΕΔΔΥΠΠΥ,
συστηματικά,  εποπτικές / εκπαιδευτικές συναντήσεις

για τους επαγγελματίες υγείας των Συμβουλευτικών
Σταθμών. Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί 2 επο-
πτικές/εκπαιδευτικές συναντήσεις για τους Συμβουλευ-
τικούς Σταθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και 2 αντίστοιχες
συναντήσεις για τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς της
Αττικής και των υπόλοιπων περιοχών. Τέλος, συμπλη-
ρωματικά προγράμματα επέκτασης των δράσεων των
Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια εφαρμόζονται
στο Δήμο Καλαμαριάς και στο Δήμο Κηφισιάς με την
υποστήριξη των αντίστοιχων Περιφερειών, ενώ είναι
προς υλοποίηση ο Γ΄ κύκλος εκπαίδευσης.
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Το Δίκτυο σε συνεργασία με το Σύλλογο
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», στοχεύουν στην ενίσχυση
και ανάπτυξη της λειτουργίας της Τράπεζας
εθελοντών - δοτών μυελού των οστών στη
χώρα μας. Απώτερος σκοπός της συνεργασίας
αυτής, είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των
ασθενών, που χρειάζονται μεταμόσχευση
αιμοποιητικών κυττάρων. 

Σ το πλαίσιο αυτό, το ΕΔΔΥΠΠΥ με τους ΟΤΑ-μέλη
του και ο σύλλογος Όραμα Ελπίδας  ενώνουν τις
δυνάμεις τους, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των

σταθμών συλλογής δειγμάτων από τους εθελοντές-δό-
τες, για την αμεσότερη κάλυψη των  ασθενών. Στο εγχεί-
ρημα αυτό, ήδη συμμετέχουν 25  Δήμοι για την δημι-
ουργία ενός κοινωνικού Δικτύου σε μία κοινή πορεία για
την μεταλαμπάδευση μιας σπουδαίας ιδέας, ενός ορά-
ματος που στον πυρήνα του βρίσκεται η αγάπη για τους
πάσχοντες συνανθρώπους μας. 

Στη διάθεση των Δήμων,  που δημιουργούν Σταθμούς
συλλογής δειγμάτων, βρίσκονται το οπτικό υλικό και το
ηλεκτρονικό έντυπο του Συλλόγου, με την υπογραφή
της Προέδρου κυρίας Μαριάννας  Β. Βαρδινογιάννη, τα
οποία είναι στην διάθεση των πολιτών, για την εγκυρότε-

Όραμα ελπίδας - Τράπεζα εθελοντών
δοτών μυελού των οστών
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ρη δυνατή ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα του Ορά-
ματος Ελπίδας. Στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και αλλη-
λεγγύης συμμετέχουν οι Δήμοι: Ηγουμενίτσας, Αγίας
Παρασκευής, Αμαρουσίου, Περιστερίου, Βριλησ-
σίων, Παπάγου-Χολαργού, Ηλιούπολης, Ιλίου, Ωρω-
πού, Γλυφάδας, Αγίας Βαρβάρας, Πυλαίας-Χορτιά-
τη, Ερμιονίδας, Καλλιθέας, Σαλαμίνας, Παλαιού Φα-
λήρου, Φιλοθέης-Ψυχικού, Μεγαρέων, Γαλατσίου,
Ελληνικού-Αργυρούπολης, Φαρσάλων, Ιωαννιτών,
Παύλου Μελά, Βέροιας, Ηρακλείου Αττικής και Βά-
ρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια του
έτους οι Δήμοι Αμαρουσίου, Ηλιούπολης, Ιλίου, Ωρω-
πού, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Πυλαίας-Χορτιάτη
πραγματοποίησαν εγκαίνια στις νέες δομές τους.
Όσοι ΟΤΑ μέλη ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην
προσπάθεια αυτή μπορούν να στείλουν σχετικό αίτημα
που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δικτύου.
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων με
πρωτοβουλία του Προέδρου
του ΔΣ κ. Γιώργου Πατούλη,
Περιφερειάρχη Αττικής, 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 αλλη-
λεγγύη παίζει καθοριστικό
ρόλο, η συμβολή των εκπαι-

δευμένων δημοτών εθελοντών,
μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, με
σκοπό την περαιτέρω βοήθεια της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντι-
μετώπιση καταστροφών, έκτακτων

καταστάσεων, όπου υπάρχει πιθα-
νότητα τραυματισμών κλπ.

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 τους. 

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 ομάδας (3 αίθουσες
συνολικού εμβαδού 80τ.μ.) και εξα-
σφάλιση  συμμετοχής τουλάχιστον
είκοσι εθελοντών.

Δεύτερο στάδιο: συνεννόηση με το

ΕΔΔΥΠΠΥ για προγραμματισμό συ-
νάντησης με την ΕΔΟΚ, με στόχο
την οργάνωση του τρόπου λειτουρ-
γίας και εκπαίδευσης της Δημοτι-
κής Εθελοντικής Ομάδας Προστα-
σίας του Πολίτη (Η εκπαίδευση θα
πραγματοποιηθεί 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 ή πε-
ρισσότερες ειδικότητες.

Σε μια εθελοντική διασωστική ομά-
δα μπορούν να δημιουργηθούν οι
εξής ειδικότητες:

Δημιουργία Δημοτικής Εθελοντικής Ομάδας
Προστασίας του Πολίτη σε κάθε Δήμο
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n Α’ 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
θεωρείται προϋπόθεση για τις άλ-
λες, είναι αυτή των Α’ Βοηθειών.

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δυο
στάδια, το βασικό και το προχωρη-
μένο για κάθε ειδικότητα.

Το βασικό στάδιο κάθε ειδικότητας,
πλην των Α’ Βοηθειών, πραγματο-
ποιείται με τριήμερα 5ωρων ανά
ημέρα  εκπαιδεύσεων (στην αστι-
κή διάσωση είναι χωριστό το τριή-
μερο 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 λειτουργεί και το
προχωρημένο 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 ενό-
τητας, ώστε να υπάρξει μια πρώτη
επαφή εκ  μέρους των εκπαιδευο-
μένων.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την κάλυψη
των εξόδων διαμονής-διατροφής
των εκπαιδευτών της ΕΔΟΚ, ενώ το
ΕΔΔΥΠΠΥ καλύπτει τα μεταφορικά

έξοδα των εκπαιδευτών της ΕΔΟΚ.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται
δωρεάν από την ΕΔΟΚ. 

Λειτουργία εθελοντικής
ομάδας
Όσον αφορά τη λειτουργία της εθε-
λοντικής ομάδας, εξαρτάται από το
καταστατικό και τον εσωτερικό κα-
νονισμό λειτουργίας της κάθε
μιας. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει
το 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 την συνεχιζόμενη εκπαίδευση,
εξάσκηση και ενημέρωση τυχόν
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προγραμματισμένων δραστηριοτή-
των. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα
να ενταχθεί στην ΕΔΟΚ και ως πα-
ράρτημά της. 

Για χώρους στέγασης και απόκτηση
εξοπλισμού οι ομάδες στηρίζονται
στους Δήμους και σε χορηγίες από
ιδιώτες.

Συνοπτική ύλη κάθε ειδι-
κότητας
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 – Προσανατο-

λισμός
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 Εντοπι-

σμού Αγνοούμενου 
n Διάσωση Αγνοούμενου με χρήση

διασωστικού εξοπλισμού
n Ναυαγοσωστική
Η Αστική Διάσωση χωρίζεται σε 2
μέρη: 
1.Τροχαίο Ατύχημα το οποίο περιέ-
χει:
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 Ομά-
δας Προστασίας του Πολίτη στο
Δήμο Αγίας Βαρβάρας-Δράσεις
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15ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Ελληνικού  Δικτύου Υγιών Πόλεων 
με θέμα «Κανείς δε μένει πίσω»

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση
εκ μέρους των Εκπροσώπων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πανελλαδικά, ξεκίνησε  τις
εργασίες του, στις 14 Νοεμβρίου, το 15ο
Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων, στην Αθήνα, το οποίο
συνδιοργάνωσαν το ΕΔΔΥΠΠΥ και ο Δήμος
Αθηναίων, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, του
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, του
Υπουργείου Τουρισμού και την υποστήριξη της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος & του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Κ ατά την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου, χαιρετι-
σμούς απηύθυναν οι κ. Γιώργος Πατούλης Πρό-
εδρος ΕΔΔΥΠΠΥ & ΚΕΔΕ, Περιφερειάρχης Αττι-

κής, Εμμανουήλ Καλαμπόκας Εντεταλμένος Δημοτι-
κός Σύμβουλος  Υγείας  Δήμου Αθηναίων, Θοδωρής Λι-
βάνιος Υφυπουργός Εσωτερικών, Αναστασία Γκίκα
Γενική Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής και μέσω σύνδεσης
skype η Elisabeth Bengtsson Ειδική Σύμβουλος του
Π.Ο.Υ. Ευρώπης.

Με θέμα «Δημόσια Υγεία και Πολιτικές Πρόληψης
στην Ελλάδα και την Ευρώπη» συγκεντρώθηκαν πολι-
τικοί και των τριών επιπέδων Διοίκησης, Κράτους – Πε-
ριφερειών -  Δήμων, οι οποίοι εστίασαν στις πολιτικές και
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στις συνέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη του
Στόχου. Τοποθετήθηκαν και συζήτησαν οι κ. Γιώργος
Πατούλης, Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ & ΚΕΔΕ, Περιφερει-
άρχης Αττικής, Εμμανουήλ  Καλαμπόκας Εντεταλμέ-
νος Δημοτικός Σύμβουλος  Υγείας  Δήμου Αθηναίων,
Ιωάννης Φωστηρόπουλος Δήμαρχος Παλαιού Φαλή-
ρου, Νεόφυτος Νεοφύτου Δημοτικός Σύμβουλος
Λευκωσίας, και Ιωάννης Τούντας Καθηγητής ΕΚΠΑ,
με το συντονισμό της δημοσιογράφου κας Σάρας
Σιαμπλή.

Την έναρξη του Συνεδρίου έκανε εκ μέρους του φιλο-
ξενούντος Δημάρχου Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακο-
γιάννη, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Υγείας  Δήμου Αθηναίων κ.  Εμμανουήλ  Καλαμπό-
κας, ο οποίος καλωσόρισε όλους τους συνέδρους και
δήλωσε: «Θα αξιοποιήσουμε την πολύτιμη εμπειρία
του Δικτύου προς όφελος των Δημοτών μας. Καθιστού-
με την Πρόληψη της Υγείας προτεραιότητά μας. Ο ρό-
λος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να εστιάζει και
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Άξονες, στους οποίους
εργάζεται ο Δήμος μας είναι η βελτίωση των δημοτικών
ιατρείων, η στελέχωση αυτών, μέσω δημιουργίας και-
νούργιων θέσεων εργασίας καθώς και η αξιοποίηση
των πόρων, μέσω της ανάπτυξης των προγραμμάτων,
όπως αυτά που μας προσφέρει το Ελληνικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & της ΚΕΔΕ,
κ. Γιώργος Πατούλης Περιφερειάρχης Αττικής ευχα-
ρίστησε το Δήμαρχο Αθηναίων για τη φιλοξενία καθώς
και όλους τους συνέδρους για την παρουσία και τη συμ-
μετοχή τους. Ο κ. Πατούλης συγκεκριμένα ανέφερε
μεταξύ άλλων: «Έχουμε νέες Πολιτικές Ατζέντες και
Συμφωνίες, που σηματοδοτούν την 7η πενταετία, στην
οποία μόλις εισήλθαμε και νέες Στρατηγικές που θα
καθορίσουν την εργασία μας με συνέργειες, συμμα-
χίες, και νέες βασικές αρχές, όπως υγιή Διακυβέρνηση
και Ηγεσία, που θα κληθούμε να εφαρμόσουμε. Το Ελ-
ληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχει ήδη μια επιτυχημένη
πορεία, εντός και εκτός Χώρας. Μια πορεία που του
επιτρέπει να πρωτοστατήσει και στην υιοθέτηση των νέ-
ων πολιτικών και Συμφωνιών. Με 228 ΟΤΑ μέλη, είναι
πλέον ένα ισχυρό Δίκτυο που εκπροσωπεί το μεγαλύ-
τερο μέρος του πληθυσμού της Χώρας και με όλο και
περισσότερους Δήμους να διαδραματίζουν ιδιαίτερα
ενεργό ρόλο, με καινοτόμα προγράμματα για τους πο-
λίτες τους. Είναι έτοιμο να περάσει στην υλοποίηση των
νέων πολιτικών και να πρωτοστατήσει και σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο».

Νωρίτερα της έναρξης του Συνεδρίου, προηγήθηκε η
τακτική τριμηνιαία συνάντηση των Υγιών Πόλεων, υπό
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το συντονισμό της κυρίας Νταίζης Παπαθανασοπού-
λου. Οι Δήμαρχοι των Δήμων μελών  του ΔΣ που επανε-
ξελέγησαν μετέφεραν την εμπειρία τους, σχολίασαν,
αξιολόγησαν και συζήτησαν την πορεία του Ελληνικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και την συμμετοχή
του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, κατά την διάρκεια της 6ης
Φάσης την πενταετία που πέρασε. Στο τραπέζι τέθηκε,
επίσης, η πολιτική και το όραμα για υγιέστερες, καλύτε-
ρες και Βιώσιμες Πόλεις στην 7η Φάση (2019-2023).

Στη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου αναπτύχθη-
καν οι 6 Πυλώνες της Πολιτικής των Υγιών Πόλεων που
είναι: Άνθρωποι, Τόπος, Ευημερία, Ειρήνη, Συμμετοχή
και Πλανήτης. Η προτεραιότητα στους ανθρώπους και η
διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε κοινά αγαθά και
υπηρεσίες, η λήψη προοδευτικών μέτρων κοινωνικής
προόδου και οι επενδύσεις στην κυκλική οικονομία ήταν
στο επίκεντρο των συζητήσεων. 

Κατά την ενότητα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Ο.Η.Ε. παρουσιάστηκε η Πολιτική του Π.Ο.Υ., του Δι-

κτύου και των ΟΤΑ μελών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πο-
λύ σημαντική ήταν η ενημέρωση για τα Προγράμματα
του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που επικεντρώ-
νονται στην Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας.
Αναπτύχθηκε, εκτενώς, ο ρόλος του ΕΔΔΥΠΠΥ στην Ελ-
λάδα, η θεσμική του λειτουργία, το Προφίλ Υγείας και τα
Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας). Συνάμα ,
εκπρόσωποι των ΟΤΑ παρουσίασαν καλές πρακτικές
που εφαρμόζονται,  σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του
Π.Ο.Υ. ενώ, παράλληλα, εκπρόσωποι επιστημονικών
φορέων μίλησαν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνω-
σης, των νεότερων δεδομένων καθώς και για την πλήρη
αξιοποίηση της τεχνολογίας με ηλεκτρονικές εφαρμο-
γές. Καθώς το Δίκτυο αναπτύσσεται και εξελίσσεται
διαρκώς, παρουσιάστηκαν προγράμματα που θα είναι
στη διάθεση των μελών του στο άμεσο χρονικό διάστη-
μα.

Κατά τη διάρκεια και των τριών ημερών του Συνεδρίου
πραγματοποιούνταν ταυτόχρονες ενημερώσεις, εγγρα-
φές και εκπαιδεύσεις σε ποικίλα θέματα, όπως η Ενημέ-
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ρωση και Εγγραφή Εθελοντών Δοτών Αιμοποιητικών
Κυττάρων – από τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας», η Πα-
ρουσίαση Πρώτων Βοηθειών ΚΑΡΠΑ από την ΕΔΟΚ, η
Επίδειξη του Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care
και η ενημέρωση για το Πρόγραμμα ΚΕΠ Υγείας.

Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου βραβεύτηκαν οι
Δήμαρχοι περισσότερων από 80 Δήμων  που πληρούν
τα κριτήρια του Π.Ο.Υ ή που έχουν  δημιουργήσει ήδη
ΚΕΠ Υγείας και έχουν επιδείξει σημαντικό έργο, προς
όφελος των δημοτών τους.

Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου, πραγματο-
ποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου και οι
εκλογές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Το νέο Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ
συγκροτήθηκε σε σώμα με την επανεκλογή του  κ. Γιώρ-
γου Πατούλη Περιφερειάρχη Αττικής, ως Προέδρου
του.

Συμπεράσματα 15ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων με θέμα «Κανείς δε μένει πίσω»
Η διάρθρωση των Ενοτήτων του φετινού Πανελλήνιου
Συνεδρίου στηρίχθηκε, στο μεγαλύτερο μέρος της, πά-
νω στους έξι βασικούς πυλώνες πολιτικής δράσης των
Υγιών Πόλεων Ευρώπης, όπως αποφασίσθηκαν και ψη-
φίστηκαν από την Σύνοδο Δημάρχων αλλά και στους 17
Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Η.Ε., με επίκεν-
τρο την Υγεία. Σε κάθε ενότητα υπήρξε θεωρητική προ-
σέγγιση και Καλές Πρακτικές των Δήμων μελών.

Η μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία στην εφαρμογή προ-
γραμμάτων Δημόσιας και Αστικής Υγείας, η αποτελε-
σματικότητα και η καινοτομία των Τοπικών Αρχών, η
αποτελεσματικότητα στην επαφή με τους πολίτες και η,
τελικά , επιτυχημένη μέθοδος για την προαγωγή της
Υγείας, έθεσαν το κίνημα των Υγιών Πόλεων στην καρ-
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διά των πολιτικών του Π.Ο.Υ., δίνοντας αυξημένο ρόλο
στις τοπικές αρχές.

Έχουμε νέες Πολιτικές Ατζέντες και Συμφωνίες, που ση-
ματοδοτούν την 7η πενταετία στην οποία μόλις εισήλθα-
με και νέες Στρατηγικές που θα καθορίσουν την εργασία
μας με συνέργειες, συμμαχίες και νέες βασικές αρχές,
όπως η  υγιής Διακυβέρνηση και η  Ηγεσία που θα κλη-
θούμε να εφαρμόσουμε.

Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων με θέμα «Κανείς δε μένει πίσω» ολοκλη-
ρώθηκε το Σάββατο 16 Νοεμβρίου όπου ο Πρόεδρος
του ΕΔΔΥΠΠΥ & της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, Περι-
φερειάρχης Αττικής δήλωσε: «Σε ελληνικό επίπεδο,
έχουμε αλλαγή και εκσυγχρονισμό του Καταστατικού,
εναρμόνιση του με τις νέες πολιτικές, διεύρυνση προς
τις Περιφέρειες της Χώρας και νέες Τοπικές Αρχές που
μόλις ανέλαβαν, μετά την πρόσφατη εκλογική διαδικα-
σία. Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχει, ήδη, μια
επιτυχημένη πορεία εντός και εκτός Χώρας. Μια πορεία
που του επιτρέπει να πρωτοστατήσει και στην υιοθέτηση
των νέων πολιτικών και Συμφωνιών. Με 227 ΟΤΑ μέλη,
είναι πλέον ένα ισχυρό Δίκτυο που εκπροσωπεί το μεγα-
λύτερο μέρος του πληθυσμού της Χώρας,  με όλο και πε-
ρισσότερους Δήμους και Περιφέρειες να διαδραματί-
ζουν, ιδιαίτερα ενεργό, ρόλο με καινοτόμα προγράμμα-
τα για τους πολίτες τους. Είναι έτοιμο να περάσει στην
υλοποίηση των νέων πολιτικών και να πρωτοστατήσει σε
ευρωπαϊκό επίπεδο».
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Στις 18 Ιανουαρίου 2019 , πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του
Money Show, η οποία  διοργανώθηκε από το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων,
υπό την αιγίδα του ΙΣΑ, της ΚΕΔΕ  καθώς και
του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών,
του Ελληνοτουρκικού και του
Ελληνοβουλγαρικού  Επιμελητηρίου.

Τ ην  Εθνική Στρατηγική, για να καταστεί η  Αττική
Μητρόπολη Υγείας και Ευεξίας, αξιοποιώντας
την προνομιακή θέση της, έναντι άλλων μεγάλων

πόλεων του εξωτερικού, παρουσίασε ο πρόεδρος του

ΕΔΔΥΠΠΥ, πρόεδρος του ΙΣΑ ,της ΚΕΔΕ και του Παγκό-
σμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών κ. Γ. Πατούλης ,στο
πλαίσιο  της ομιλίας του ,σε εκδήλωση για τον «ΤΟΥΡΙ-
ΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», στο Ξενοδοχείο Divani Ca-
ravel.

Ο κ. Πατούλης ,αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα της Αττικής ,που βρίσκεται σε προνομιακή θέση
έναντι άλλων μεγάλων πόλεων και πρωτευουσών του
εξωτερικού ,οι οποίες συνήθως πέρα από τον αστικό
τους χαρακτήρα, δεν διαθέτουν τόσα πλεονεκτήματα, σε
επίπεδο ενδιαφερόντων. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Γιώρ-
γος Πατούλης τόνισε ότι : «Όραμά μας είναι να γίνει η
Αττική Μητρόπολη Υγείας και Ευεξίας. Να συγκεντρώ-

Money Show - Ημερίδα με θέμα:
Τουρισμός Υγείας στην Αττική
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σει το μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο της διεθνούς αγοράς,
εμπνέοντας τον ταξιδιώτη του κόσμου ,με τις υπερσύγ-
χρονες παροχές του σήμερα και τις γνήσιες μνήμες
υγείας του χτες, όπως ξεδιπλώνονται από την Ιστορία και
τον πολιτισμό μας, κάτω από τον Αττικό ουρανό ».

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Με το βλέμμα στραμμένο
στην Αττική, θεωρώ ότι η ανάπτυξη του Τουρισμού είναι
απόλυτα συνυφασμένη με όσα η περιοχή διαθέτει, αλλά
και ταυτόχρονα, στερείται.  Διαθέτει το σύνολο, σχεδόν,
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά στερείται
ταυτότητας. Ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας, είναι η ιδα-
νική ταυτότητα που εκτινάσσει την λάμψη της, σε κάθε
ταξιδιώτη της γης .Είναι σαφές ότι οι δυνατότητες της Ατ-
τικής συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας είναι απεριόρι-
στες. Τα περιθώρια ενίσχυσης του τουριστικού ρεύμα-
τος και μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, δεδομέ-
νου του εύρους των θεματικών μορφών που προσφέρει
η περιοχή, είναι μεγάλα. Από συνέδρια και επιχειρηματι-
κές συναντήσεις, μέχρι αρχαιολογικά, ιστορικά, θρη-
σκευτικά και αθλητικά ενδιαφέροντα που μπορούν να
πλαισιώσουν οποιοδήποτε λόγο επίσκεψης, είτε είναι
για επαγγελματικούς λόγους, είτε για διακοπές. Έχουμε
διαπιστώσει, το τελευταίο διάστημα, την τάση σύνδεσης
των επαγγελματικών ταξιδιών, με την αναψυχή.  Και αυ-
τό, τη στιγμή που η φυσιολατρία, περιλαμβανομένου του
περιπατητικού τουρισμού, ο τουρισμός υγείας, ο γα-
στρονομικός και οινικός τουρισμός και φυσικά , η ψυχα-
γωγία και το shopping, συμπληρώνουν την εικόνα του
προορισμού. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να συναποφα-
σίσουμε να προχωρήσουμε σε ένα , σωστά δομημένο,
σχέδιο ανάδειξης της περιοχής που διαθέτει σχεδόν το
μισό του πληθυσμού της επικράτειας, άρα έχει άμεση
ανάγκη ενίσχυσης της οικονομίας και των θέσεων εργα-
σίας και συγκεντρώνει ένα σημαντικό ποσοστό του συ-
νολικού τουριστικού ρεύματος, με δυνατότητες περαιτέ-
ρω ενίσχυσης στο χώρο και στο χρόνο. Ο Τουρισμός
Υγείας και Ευεξίας ,εξ ορισμού,  ενισχύει και άλλες θε-
ματικές μορφές τουρισμού και φυσικά θα προσδώσει
στην Περιφέρεια Αττικής την ποιοτική διάσταση που έχει
ανάγκη και δικαιούται».

Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες ομιλίες: Ο κ. Σωτήρης
Παπασπυρόπουλος, Ψυχίατρος, Γενικός Διευθυντής
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων , με θέ-
μα : “Τουρισμός Υγείας και τα παράλληλα οφέλη των
Δήμων», ο κ. Παναγιώτης Κουτσίκος, Επιχειρηματίας,
Πρόεδρος του ΕΤΕΕ - ΕΒΕΒΕ, Αντιπρόεδρος του Ελληνι-
κού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας, Γενικός Πρόξενος
του El Salvador στην Ελλάδα , με θέμα :«Η συμβολή των
Επιμελητηρίων στον Τουρισμό Υγείας», ο κ. Γιώργος
Κακουλίδης, Σύμβουλος Διοίκησης Open Health Al-
liance, Μέλος ΔΣ ΕΛΙΤΟΥΡ, Πρόεδρος Ελληνικού Συν-

δέσμου Πληροφορικής Υγείας, με θέμα : «Cluster Και-
νοτομίας για τον Τουρισμό Υγείας», ο κ. Πέτρος Μαμα-
λάκης,  Γ.Γ. ΕΛΙΤΟΥΡ, Γ.Γ. IHTC, CEO & Founder “Vita-
booking” , με θέμα : “O Κόμβος του Τουρισμού Υγείας
Vitabooking.com», η κα. Διονυσία Έλληνα,  Διευθύ-
νουσα Σύμβουλος Oceanis Filyra, με θέμα : “Αττική, τό-
πος ευεξίας από την αρχαιότητα έως σήμερα - Τουρι-
σμός Υγείας, Ιστορικότητα και Well-being», ο κ. Κων-
σταντίνος Κουσκούκης Καθηγητής Δερματολογίας,
Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ια-
τρικής, Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινεζικής και
Συμπληρωματικής Ιατρικής, με θέμα : «Ιαματική Ιατρική
και προοπτικές για την Ανάπτυξη του Τουρισμού Υγεί-
ας», ο κ. Κωνσταντίνος Πάντος, Γυναικολόγος, Αντι-
πρόεδρος IHTC, Αντιπρόεδρος G.G.D.I, Μέλος Δ.Σ. ΕΛΙ-
ΤΟΥΡ, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Αναπα-
ραγωγικής Ιατρικής, με θέμα : «Τεχνητή Γονιμοποίηση,
ένα ώριμο προϊόν για τον Τουρισμό Υγείας», ο κ. Νικό-
λαος Σ. Κουβελάς,  Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πρόεδρος Athens Dental Tourism Cluster,
Μέλος Δ.Σ. ΕΛΙΤΟΥΡ, με θέμα : «Ποιοτική Οδοντιατρική:
ο μόνος τρόπος ανάπτυξης στον οδοντιατρικό τουρι-
σμό», ο κ. Χριστόφορος Τζερμιάς,  MD, FASLMS, Δερ-
ματολόγος, Μέλος ΔΣ ΕΛΙΤΟΥΡ, με θέμα : « Κοσμητική
Ιατρική: Τομέας Ανάπτυξης Τουρισμού Υγείας», ο κ.
Αλέξανδρος Οικονόμου,  Ψυχολόγος - Msc Ψυχικής
Υγείας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Αντιπρόεδρος Τομεα-
κής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, με θέμα: «H συμβολή
της ψυχικής υγείας στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρι-
σμού – Μοντέλο Ανάπτυξης»  και  ο κ. Αντώνιος Πολυ-
δώρου, Επίτιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Τ. Αντιπρό-
εδρος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, με θέμα
: «Δομή και διαδικασίες για την ανάπτυξη του Ιατρικού
Τουρισμού στην Αττική».

Το συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η δημοσιογράφος
κυρία Μαρία Παπαναγιώτου.
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Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μελανώματος,
στις 7-9 Ιουνίου 2019, πραγματοποίησε στην
Αθήνα το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, στο
οποίο κλήθηκε να μιλήσει η Συντονίστρια του
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις  κα. Νταίζη
Παπαθανασοπούλου, με θέμα « Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.,
η Προαγωγή της Υγείας σε τοπικό επίπεδο».

Σ τη συζήτηση που ακολούθησε τονίσθηκε η ανα-
γκαιότητα ύπαρξης στατιστικών μετρήσεων κα-
θώς δεν γνωρίζουμε τους αριθμούς των ασθε-

νών με μελάνωμα, ούτε το πραγματικό μέγεθος του προ-
βλήματος. Η κυρία Παπαθανασοπούλου, εξήγησε ότι το
Δίκτυο έχει την δυνατότητα να συνδράμει με δύο τρό-
πους: α. Την επέκταση των Προφίλ Υγείας μέσω των
οποίων αποτυπώνεται με  έρευνα, η κατάσταση υγείας
του πληθυσμού και β. μέσω των ΚΕΠ Υγείας όπου το Με-
λάνωμα αποτελεί ένα από τα 8 θανάσιμα νοσήματα τα
οποία έχουν προγραμματιστεί να καταγράφονται μέσω
του λογισμικού τους, σε απόλυτους αριθμούς.  

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω ομιλίας προτάθηκε η
Συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελανώματος με
το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για την πρόληψη του
Μελανώματος. 

Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου, συζητήθηκαν  από
καταξιωμένους Έλληνες επιστήμονες, οι τελευταίες εξε-
λίξεις, που αφορούν στη διάγνωση και θεραπευτική αντι-
μετώπιση του μελανώματος.

Το Συνέδριο τελούσε υπό την Αιγίδα των: Ελληνικής
Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, Ελλη-
νικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ελλη-
νικής Εταιρείας Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου, Ελλη-
νικής Εταιρείας Ογκολογίας Στόματος, Ελληνικής Εται-
ρείας Παθολογικής Ανατομικής, Ελληνικής Εταιρείας
Πλαστικής, Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής
και Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Μελανώματος
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Την Παρασκευή 21 έως Κυριακή 23 Ιουνίου
2019, πραγματοποιήθηκε το  8ο Πανελλήνιο
Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου των
Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.), στους
συνεδριακούς χώρους του ξενοδοχείου Aks
Hinitsa Bay, στο Πόρτο Χέλι.  

Σ το συνέδριο αναπτύχθηκαν  και συζητήθηκαν
σύγχρονες απόψεις, όσον αφορά στα πιο συχνά
νοσήματα, αλλά και στα πιο σπάνια καθώς και η

προαγωγή ιατρικών δεξιοτήτων  που πολύ συχνά είναι
χρήσιμες. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως κάθε χρόνο, δόθηκε
στους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου και τις νεότε-
ρες εξελίξεις στην αντιμετώπισή τους καθώς και στη
πρόληψη διάφορων παθήσεων και τις σημερινές εφαρ-
μογές της. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Διευθυν-
τή κ. Σωτήρη Παπασπυρόπουλο, Ψυχίατρο MD,  με
ομιλία «Κέντρα Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας», ο οποίος
ανέφερε : « Τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ  είναι ένας νέος, Δημοτικός
Θεσμός, στην Υπηρεσία του Δημότη και του Οικογενει-
ακού του Ιατρού. Βασικός στόχος του ΚΕΠ Υγείας είναι η

ενημέρωση, η κινητοποίηση όλων των πολιτών, μέσω
της διοργάνωσης προληπτικών εξετάσεων για 8 κύρια
νοσήματα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτεί-
νει, αλλά και στα οποία έχει αποδειχθεί, με μελέτες, πως
η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν
συμπτωμάτων κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να
σώσει ζωές. Τα 8 νοσήματα είναι: Καρκίνος του παχέ-
ος εντέρου, Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας,
Καρκίνος του μαστού, Καρδιαγγειακός κίνδυνος,
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, Καρκίνος του προ-
στάτη, Μελάνωμα και κατάθλιψη».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε: Διαλέξεις,  Debates, Κλινι-
κά φροντιστήρια, Στρογγυλά Τραπέζια, Ελεύθερες &
Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E-POSTERS),  Meet the
Experts, Εκπαίδευση εκπαιδευτών (Train the trainers)
σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: Ακτινολογία,  Aλλερ-
γιολογία, Άνοια, Άσθμα, Χ.Α.Π., Γεροντολογία, Διατρο-
φή & Υγεία,  Δυσλιπιδαιμίες, Δερματολογία, Διαβήτης,
Εμβόλια, Ενδοκρινολογία, Επείγουσα Ιατρική, Ιατρική
της Εργασίας, Ιατρικό Δίκαιο, Καρδιαγγειακές Παθή-
σεις, Κατ΄ οίκον νοσηλεία, Κατάθλιψη, Λοιμώξεις, Ογκο-
λογία,  Ορθοπαιδική, Ουρολογία, Παιδιατρική.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
του Ελληνικού Κολλεγίου των
Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)
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Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, στo
πλαίσιο της εξωστρέφειας, της καινοτομίας
και της ανάπτυξης συνεργασιών με τα
Πανεπιστήμια της Χώρας, έχει ξεκινήσει
συνεργασία μεταξύ άλλων και  με την
Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης και
συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Ιατρικής
Φυσικής σε καινοτόμες εφαρμογές υγείας
και κοινωνικής φροντίδας.

Τ ο Εργαστήριο λειτουργεί και σαν ένα ανοιχτό
Εργαστήριο με την Κοινότητα για την μελέτη
συγκεκριμένων αναγκών και τη δημιουργία

εφαρμογών για τις ανάγκες αυτές και μέχρι τότε
ήταν και το μοναδικό στην Ελλάδα που ανήκε στο
Διεθνές Δίκτυο των Open Living Labs. 

Στο πλαίσιο αυτό, ανέλαβε την φιλοξενία και την ορ-
γάνωση του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου «Ζωντα-
νών/Δυναμικών Εργαστηρίων» (Open Living Lab
Days), με θέμα «Co-creating innovation: scaling
up from local to global» το οποίο παρακολούθη-
σαν περισσότερα από 400 άτομα από 37 χώρες. 

H συντονίστρια του Προγράμματος Υγιών Πόλεων
του ΕΔΔΥΠΠΥ κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου,
εκλήθη ως ειδική προσκεκλημμένη, αφ’ ενός για να
λάβει μέρος σε Στρογγυλή Τράπεζα με ομιλητές
από διαφορετικές χώρες και διαφορετικές ειδικεύ-
σεις, στο οποίο συζήτησαν και ανέλυσαν πως από
τις ανάγκες και την συμμετοχή των πολιτών σε τοπι-
κό επίπεδο, αναδεικνύονται οι δράσεις και οι εφαρ-
μογές που υπάρχει η ανάγκη τους σε Παγκόσμιο
επίπεδο, αφ’ ετέρου για να συμμετάσχει στη Συνάν-
τηση Εργασίας των φορέων της Ελλάδος που μετέ-
χουν στο Ελληνικό ζωντανό Εργαστήριο του ΑΠΘ,
μεταφέροντας την εμπειρία και τις απόψεις των
αναγκών των πολιτών, την αναγκαιότητα της συμμε-
τοχής των πολιτών στο σχεδιασμό των εφαρμογών
και την ανάγκη συνέργειας των Δήμων, των Πανεπι-
στημίων, των Ενώσεων πολιτών και των εταιρειών
που παράγουν προϊόντα νέας τεχνολογίας, ώστε τα
προϊόντα της τεχνολογίας να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των πολιτών. 

Για την πολύ καλή μέχρι τώρα συνεργασία, το Ελλη-
νικό Δίκτυο τιμήθηκε με ένα Δίπλωμα Αναγνώρι-
σης.

Open Living Lab Days 2019
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Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Την 7η Απριλίου κάθε χρόνο, εορτάζεται η
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Το 2019 η ημέρα
αυτή ήταν αφιερωμένη στην καθολική κάλυψη
υγείας του πληθυσμού (Universal Health
Coverage) με ιδιαίτερη έμφαση στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ο λοι οι Δήμοι του Δικτύου ενημερώθηκαν για το
υλικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και
τους προτάθηκε μια σειρά χαρακτηριστικών

δράσεων με αφορμή την ημέρα αυτή όπως για παράδειγ-
μα:
n Προληπτικές εξετάσεις σε ευπαθείς ομάδες ή απομα-
κρυσμένους πληθυσμούς
n Ημερίδες με θέματα Υγείας
n Καταγραφή Δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας
σε κάθε Δήμο

n Ενημερωτικές εκπομπές σε τοπικά ΜΜΕ
n Ενημέρωση των Περιφερειακών ή κρατικών αρμό-
διων υπηρεσιών για τυχόν ανάγκες και ελλείψεις
n Γκάλοπ στον πληθυσμό για ανάγκες που έχει κλπ.
n Δημοσιότητα και συζητήσεις για το θέμα στα τοπικά
ΜΜΕ

Ανάρτηση του σχετικού ενημερωτικού υλικού του
Π.Ο.Υ. στις ιστοσελίδες των Δήμων καθώς και στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης των Δήμων

Οι Δήμοι που πραγματοποίησαν ειδικές εκδηλώσεις
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, ήταν οι εξής:
Αγίας Βαρβάρας, Διδυμοτείχου, Ηρακλείου Αττικής,
Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, Καστοριάς, Μοσχάτου -
Ταύρου, Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας, Νοτίου
Πηλίου, Περιστερίου, Πόρου και Ωραιοκάστρου.

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 
7 Απριλίου 2019
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Συνέδρια - Εκδηλώσεις
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Συνέδρια - Εκδηλώσεις
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Συνεργασίες

Responsibility Alliance 

Η Συμμαχία για την υπεύθυνη
πώληση οινοπνευματωδών
ποτών “Responsibility
Alliance” ιδρύθηκε το 2016
και το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας είναι μέλος με
συμβουλευτική ιδιότητα. 

Στόχοι της συμμαχίας είναι:

Η προαγωγή προτύπων
υπεύθυνης κατανάλωσης 
n Το αλκοόλ είναι αλκοόλ. Μία μο-

νάδα αλκοόλ περιέχεται σε ένα
μικρό ποτήρι μπύρας, ένα ποτήρι
ουίσκι, βότκα ή ρούμι και ένα πο-
τήρι κρασί.

Η διασφάλιση της 
υπεύθυνης πώλησης
n Συνεργασία με διεθνείς αλυσίδες

λιανεμπορίου & τοπικά μικροκα-
ταστήματα και επιχειρήσεις εστία-

σης/φιλοξενίας
n Υπεύθυνο σερβίρισμα. Ενημέρω-

ση & εκπαίδευση bartenders

Η προστασία ανηλίκων

n Εφαρμογή του νόμου σχετικά με
την απαγόρευση κατανάλωσης
και αγοράς αλκοόλ σε νέους κά-
τω των 18 ετών

n Παροχή βοήθειας στους νέους
για να αναπτύξουν δεξιότητες αν-
τίστασης στην κοινωνική πίεση
που τους ασκείται από συνομήλι-
κους

n Ευαισθητοποίηση & ενημέρωση
γονέων και εκπαιδευτικών λει-
τουργών

Δράσεις που 
υλοποιήθηκαν: 

Ανάπτυξη της ιστοσελίδας
www.responsibility-alliance.gr
n Η ιστοσελίδα προσφέρει χρήσι-

μες πληροφορίες για το τι είναι
αλκοόλ και για τους λόγους που

οι ανήλικοι δεν πρέπει να κατανα-
λώνουν αλκοόλ, καθώς και τις δε-
σμεύσεις που έχουν υπογράψει οι
συμμετέχοντες σε αυτήν

n Η ιστοσελίδα έχει επικοινωνηθεί
μέσα από τις ιστοσελίδες των με-
λών της Συμμαχίας καθώς και
στα κοινωνικά τους δίκτυα. Έχει
αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των
περισσοτέρων Δήμων που μετέ-
χουν στο ΕΔΔΥΠΠΥ.

Συμμετοχή σε Επιστημονικά
Συνέδρια και Ημερίδες

n Παρουσίαση της Συμμαχίας και
των Δράσεων της στο 29o Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παι-
διατρικής και Προαγωγής της
Υγείας στην Καβάλα

Σήμανση στα Σημεία 
Κατανάλωσης

n Δημιουργήθηκε ειδικό αυτοκόλ-
λητο με το λογότυπο της “Re-
sponsibility Alliance” που αναρ-
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τήθηκε στα ξενοδοχεία της αλυσί-
δας GRECOTEL που συμμετέχει
στη Συμμαχία

Ανάπτυξη υλικού 

n Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός έν-
τυπου και ηλεκτρονικό ενημερω-
τικό υλικό με επεξήγηση της πρω-
τοβουλίας και χρηστικές πληρο-
φορίες για τον καταναλωτή και
τους εργαζόμενους στην αλυσίδα
διάθεσης.

n Το υλικό αυτό έχει διανεμηθεί σε
όλα τα μέλη της Συμμαχίας από το
2018

Προστασία ανηλίκων

Ανάπτυξη της ιστοσελίδας
www.socped.gr 
n To ηλεκτρονικό πρόγραμμα «ΑΛ-

ΚΟΟΛ & ΑΝΗΛΙΚΟΙ» του νέου
ιστότοπού μας, απευθύνεται με
λόγο απλό και τεκμηριωμένο στο
ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στους
γονείς, με στόχο την κάλυψη των
κενών ενημέρωσης για α)τις συ-
νέπειες της κατανάλωσης αλκοο-
λούχων ποτών από εφήβους,
β)τους τρόπους ανίχνευσης του
προβλήματος και
γ) τα μέσα αναζήτησης λύσεων
και διεξόδων.

Καμπάνιες

n Πραγματοποιήθηκε Διαγωνισμός
Νέων, με σύνθημα «Άσ’ το πάνω
μου».
O Διαγωνισμός έδωσε τη δυνατό-
τητα στους νέους από 18 έως 25
ετών, να εκφράσουν τον τρόπο με
τον οποίο είναι υπεύθυνοι σε
όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.
Κατά τη διάρκεια του Διαγωνι-
σμού, 128 συμμετέχοντες ανέδει-
ξαν το ταλέντο τους, ανεβάζοντας
τις πρωτότυπες δημιουργίες τους
στο site του Διαγωνισμού
www.astopanomou.com  για να
διεκδικήσουν πλούσια δώρα.
Η συμμαχία σχεδιάζει και άλλες

καμπάνιες για τις οποίες θα σας ενη-
μερώσουμε σχετικά με τον τρόπο
συμμετοχής εν καιρώ.
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων, προκειμένου να βοηθήσει τους Δήμους μέλη
του στην υλοποίηση της πολιτικής τους για την
υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, μέ-
σω των Κοινωνικών Φαρμακείων, σύναψε Σύμ-
βαση συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό ορ-
γανισμό “GIVMED | Share medicine Share life”
(givmed.org), για την προσφορά λογισμικού που
παρέχει τα ακόλουθα οφέλη:

n Υποστήριξη στην κάλυψη αναγκών σε φάρμακα
n Αξιοποίηση περισσευούμενων φαρμάκων
n Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής απο-

θήκης φαρμακείου

Το παραπάνω λογισμικό βελτιώνει το επίπεδο
παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους δημό-
τες, δεδομένου ότι αυξάνεται η ταχύτητα εξυπη-
ρέτησης των ωφελουμένων και καλύπτεται με-
γαλύτερο μέρος των αναγκών τους σε φάρμα-
κα. 

Επίσης, ενισχύεται η σχέση με άλλους δήμους,
μέσα από την χρήση νέων τεχνολογιών και την
δωρεά φαρμάκων στα κοινωνικά φαρμακεία
τους,  τα οποία συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Οι Δήμοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
GIVMED για το 2019 είναι οι εξής:
n Δήμος Αγίας Βαρβάρας
n Δήμος Καλαμαριάς
n Δήμος Λήμνου
n Δήμος Μεταμόρφωσης
n Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

Τρόπος συμμετοχής

Ο Δήμος που ενδιαφέρεται, πρέπει να στείλει τη
σχετική αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στο site
www.eddyppy.gr με email: info@eddyppy.gr ή
fax:2106105641 και στη συνέχεια θα ενημερωθεί
για την συμμετοχή του και την παραλαβή των κω-
δικών του για το λογισμικό.

Πρόγραμμα GIVMED 
Share medicine Share life
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Συνεργασία του ΕΔΔΥΠΠΥ με το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσ/νίκης για την υλοποίηση του Προγράμ-
ματος LLM CARE στους Δήμους μέλη του Δικτύου.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, προκει-
μένου να βοηθήσει τους Δήμους μέλη του στην υλοποί-
ηση της πολιτικής τους για τους Ηλικιωμένους, σύνηψε
Σύμβαση συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ, με επιστημονικά 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 σωματικής ενδυνάμωσης, με διεθνείς παρουσιάσεις
και δημοσιεύσεις. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει παρουσια-
στεί στα 2 τελευταία Πανελλήνια Συνέδρια του Δικτύου
μας και ήδη έχουν λάβει σχετικές αποφάσεις και έχουν
εκπαιδευτεί οι πρώτοι 2 Δήμοι μέλη του Δικτύου, ο Δήμος
Π. Φαλήρου και ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.  

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται, εδώ και μία δεκαετία,
με ιδιαίτερη επιτυχία σε Δήμους και πλήθος φορέων που
το αξιοποιούν, μέσα από το πρόγραμμα πρακτικής Άσκη-
σης Φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ στη χρήση νέων τεχνολο-
γιών για τις υπηρεσίες υγείας.

Σύντομη Περιγραφή προγράμματος Σωματικής Ενδυνάμωσης*

*Για το Πρόγραμμα Σωματικής Ενδυνάμωσης απαιτείται ένας η/υ και ένας αισθητήρας κίνησης (συσκευή Kinect ή άλλη συμβατή)

**Για το Πρόγραμμα Νοητικής Ενδυνάμωσης απαιτείται η/υ ή tablet 

Σύντομη Περιγραφή προγράμματος Νοητικής Ενδυνάμωσης**

Πρόγραμμα LLM CARE 
στους Δήμους του Δικτύου
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Πλάνο Συνεργασίας-Τρόπος συμμετοχής Δήμων μελών

Το LLM Care είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Νοητικής
και Σωματικής Ενδυνάμωσης, μία καινοτόμος υπηρεσία
κοινωνικής φροντίδας που  βασίζεται σε σύγχρονες τε-
χνολογίες και προσφέρει μία ενοποιημένη λύση για τη
βελτίωση της νοητικής και σωματικής κατάστασης των
ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων. 

Τα προβλήματα νοητικής και σωματικής υγείας δημιουρ-
γούν κοινωνική απομόνωση. Πολλά ηλικιωμένα άτομα με
χρόνια προβλήματα ή με συμπτώματα άνοιας και γενικό-
τερα οι διάφορες ευπαθείς ομάδες, όπως ασθενείς με
Πάρκινσον καθώς και άτομα στο ευρύτερο φάσμα της
νοητικής υστέρησης αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλή-
ματα. Οι δημοτικές αρχές, από την άλλη μεριά, δεν είχαν,
μέχρι στιγμής, τη δυνατότητα να εφαρμόσουν κάτι το δια-
φορετικό ώστε να προάγουν την φροντίδα της υγείας ή
την εκπαιδευτική ενίσχυση των ατόμων αυτών. Σήμερα,
όμως, δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν οι νέες τε-
χνολογίες, προκειμένου να:
n ενισχυθεί η λειτουργικότητα τέτοιων πληθυσμιακών

ομάδων
n προαχθεί η σωματική και νοητική υγεία τους
n προληφθεί η περαιτέρω επιδείνωσή τους και ο απο-

κλεισμός τους
n καταρτιστούν οι εργαζόμενοι, στο χώρο της κοινωνικής

φροντίδας, σε ιδιαίτερα προγράμματα & εργαλεία
n εισαχθεί η καινοτομία στις υπηρεσίες παροχής κοινω-

νικής φροντίδας
n αναβαθμιστεί το επίπεδο κοινωνικής πολιτικής.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε θεμέλια ικανά για
να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα τεχνολογικής αναβάθ-
μισης των κατά τόπους υπηρεσιών κοινωνικής φρον-
τίδας των Δήμων μελών, πάντοτε όμως στο πλαίσιο των
σημερινών οικονομικών δυνατοτήτων τους και με γνώμο-
να όχι τη συγκυριακή πιλοτική τους εφαρμογή, αλλά
τη συντήρηση και διατήρησή τους στο χρόνο. 

Κόστος συμμετοχής 
Με τη συμφωνία που υπεγράφη, τα μέλη του Δικτύου θα
μπορούν να εφαρμόζουν το πρόγραμμα σε προνομιακή
τιμή.  Ο ενδιαφερόμενος Δήμος,  έχει την επιλογή να κα-
ταβάλει το ποσό των 5.000€ + φπα/έτος για το ολοκλη-
ρωμένο Σύστημα Ενδυνάμωσης (Σωματικής & Νοητικής)
στο οποίο παρέχεται από το ΑΠΘ δανεικός εξοπλισμός
ενός (1) σταθμού εργασίας (1 pc και 1 αισθητήρας κίνη-
σης).  Σε περίπτωση που επιθυμεί τη χρήση μεμονωμένου
λογισμικού, σωματικής ή νοητικής ενδυνάμωσης, το πο-
σό ανέρχεται στις 3.450€ +φπα /έτος, για έκαστο λογισμι-
κό, χωρίς την παροχή εξοπλισμού.

Οι Δήμοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο
info@eddyppy.gr. 

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.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα.
Παπαθανασοπούλου στο dasy_pap@hotmail.com. 
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Την περίοδο που διανύουμε η διγλωσσία και ειδικά η
γνώση των Αγγλικών είναι απαραίτητο εφόδιο για την
αγορά εργασίας. Το κόστος εκμάθησης, όμως, φροντι-
στήρια ή ιδιαίτερα, είναι, για τις οικογένειες με οικονομι-
κά προβλήματα, δυσβάσταχτο. Επιπλέον, υπάρχει η
ανάγκη για την απόκτηση εξειδικευμένων Αγγλικών-
business English. Είναι βέβαιο ότι η ανεργία δημιουρ-
γεί και επιβαρύνει την υγεία του κόσμου (ψυχική και
όχι μόνο), μιας και δεν έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες για την
πρόσβαση στην ΓΝΩΣΗ!

Με γνώμονα τα ανωτέρω, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), σε συνεργασία με την
Linguaphone,  ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγ-
κες εκπαίδευσης, που απαιτούν ευελιξία και αποτελε-
σματικότητα στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα,
δημιούργησε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον,
την ηλεκτρονική πλατφόρμα  Linguaphone Digital
School μέσω της οποίας ο εκπαιδευόμενος μπορεί να
μάθει μια ξένη γλώσσα ή να ‘’φρεσκάρει’’ και να εξα-
σκήσει τη γλώσσα που ήδη γνωρίζει, με το δικό του ξε-
χωριστό ρυθμό και σύμφωνα με τις   προσωπικές του
ανάγκες (e-learning).

Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα: το πρώτο English Course αφορά την εκμάθηση Γε-
νικών Αγγλικών και το δεύτερο Business English αφο-
ρά την εκμάθηση της γλώσσας και βελτίωση των δεξιο-
τήτων σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η συμμετοχή των Περιφερειών & των Δήμων αφορά,
πρωτίστως: 
α) στη δυνατότητα παροχής του Προγράμματος στους

οικονομικά ασθενέστερους πολίτες και σε άλλες ευ-
παθείς ομάδες του πληθυσμού, μέσα από την επιδό-
τηση του Δήμου ή της Περιφέρειας τους, ώστε να
αποκτήσουν ετήσια συνδρομή στην πλατφόρμα e-le-
arning / digital school της LINGUAPHONE, με 1.5 ευ-
ρώ ανά μήνα για κάθε κωδικό-οικογένεια (πλέον
Φ.Π.Α.).

β) Επιπλέον, η Περιφέρεια ή ο Δήμος μπορεί να κοινο-
ποιήσει στα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει (π.χ. site,
social media, τοπικό τύπο) αυτή τη συνεργασία σε

όλους τους πολίτες εκτός των ευάλωτων και ευπα-
θών ομάδων, αλλά και των επιχειρήσεων (ακόμη και
των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών!), διότι τους δί-
δεται η δυνατότητα να αποκτήσουν ετήσια συνδρομή,
με ένα πολύ μικρό κόστος ύψους 2 ευρώ / μήνα (πλέ-
ον Φ.Π.Α.) το άτομο. 

Τρόπος συμμετοχής
Η Περιφέρεια ή ο Δήμος (για τις ευπαθείς ομάδες που
θέλει να στηρίξει) αλλά και μεμονωμένα όσοι πολίτες ή
Επιχειρήσεις ενδιαφέρονται, πρέπει να στείλουν την
σχετική αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στο site
www.eddyppy.gr, με 
email: dalexandridis@eddyppy.gr 
ή fax: 210 6105641 και στη συνέχεια θα ενημερωθούν
για την παραλαβή των κωδικών τους.

Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικών με
τη μέθοδο της LINGUAPHONE για τους
οικονομικά ασθενέστερους πολίτες
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Η Δικτυακή Πύλη του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (www.eddyppy.gr)
αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας
και ενημέρωσης των εκπροσώπων των Δήμων
μελών του Δικτύου. 

Σ την ιστοσελίδα μας, αναρτώνται όλες οι δράσεις,
τα τρέχοντα προγράμματα, οι εκστρατείες, οι εκ-
δηλώσεις και τα νέα του Δικτύου. Στην αρχική σε-

λίδα βρίσκονται οι πρόσφατες εκδηλώσεις και τα νέα του
Δικτύου, ενώ υπάρχει αρχείο Δελτίων Τύπου & Newslet-
ter. 

Οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ μελών του Δικτύου, επισκέ-
πτονται καθημερινά την ιστοσελίδα, για να δηλώσουν
συμμετοχή στα τρέχοντα προγράμματα, μέσω της νέας
ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, που συμπληρώνεται
και αποστέλλεται αυτόματα από τον υπεύθυνο του ΟΤΑ
μέλους, στον εκάστοτε υπεύθυνο προγράμματος του ΕΔ-
ΔΥΠΠΥ, προκειμένου να υλοποιηθεί η δράση. 

Στην ενότητα ΠΟΥ - Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις, αναρ-

τώνται όλα τα ΝΕΑ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
καθώς και χρήσιμο υλικό από τις Συναντήσεις Εργασίας
του Δικτύου (παρουσιάσεις, βίντεο κλπ) καθώς και από
τις Συναντήσεις και τα Συνέδρια που συμμετέχει το Δί-
κτυο στο εξωτερικό.

Τους ετήσιους απολογισμούς του Δικτύου, κάθε χρό-
νο τους μοιράζουμε στους εκπροσώπους των Δήμων με-
λών σε ηλεκτρονική μορφή - CD και παράλληλα τους
αναρτούμε σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα. Ακόμα, οι
εκδόσεις του Δικτύου, όπως οι Πολιτικές και τα Προφίλ
Υγείας, βρίσκονται στην ενότητα Πολιτικές- Εκδόσεις
ώστε να έχουν όλοι άμεση πρόσβαση. 

Τέλος στην ιστοσελίδα του Δικτύου υπάρχει ο δια-
δραστικός χάρτης πόλεων του Ελληνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας όπου μπορείτε να δείτε όλους τους Δήμους και τις
Περιφέρειες που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Προτείνουμε λοιπόν σε όλους τους εκπροσώπους
των ΟΤΑ μελών να επισκέπτονται συχνά τη σελίδα μας
καθώς τους παρέχει πολλές και χρήσιμες πληροφορίες.
Ευχόμαστε σε όλους καλή περιήγηση!

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ EΔΔΥΠΠΥ 
www.eddyppy.gr



Ετήσιος 
απολογισμός 2019

155

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

Χ ρησιμοποιώντας τη Διαδικτυακή Πύλη των
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, ο δημότης μπορεί να συλλέξει
πληροφορίες σχετικά με τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και να

ενημερωθεί για τον ρόλο που διαδραματίζει η Δομή
αυτή στο Δήμο του. Επίσης, μπορεί να βρει στοιχεία
επικοινωνίας των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ καθώς και όλων των
παρόχων υγείας (ιατρούς, διαγνωστικά / μικροβιολο-
γικά κέντρα, δομές υγείας, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλι-
νικές, ιατρικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές – μη κυ-
βερνητικές εταιρείες στήριξης). Επιπλέον, μπορεί ο
πολίτης  να ενημερωθεί για τις εκδηλώσεις των ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ, μέσα από δελτία τύπου που αναρτώνται στην
Διαδικτυακή Πύλη των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ.

Αντίστοιχα, χρήση της Διαδικτυακής Πύλης των ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ μπορούν να κάνουν και οι εκπρόσωποι των δή-
μων, οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν ΚΕΠ ΥΓΕΙ-
ΑΣ, για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία που θα
πρέπει να ακολουθήσουν.

Τέλος, η Διαδικτυακή Πύλη φιλοξένει και το λογισμι-

κό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, μέσω του οποίου το εκάστοτε ΚΕΠ
Υγείας του Δήμου έχει τη δυνατότητα:

1. Καταχώρησης Δημοτών στο ηλεκτρονικό σύστημα -
δημιουργία ξεχωριστού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέ-
λου ανά δημότη.

2. Ενημέρωση των Δημοτών για τα 8 νοσήματα που χρή-
ζουν δια βίου έλεγχο, αυτόματα από το σύστημα και
υπενθύμιση σε προκαθορισμένους χρόνους εκ νέου,
αν δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες εξετάσεις
που τους έχουν προταθεί, βάσει των πρωτοκόλλων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

3. Οργάνωσης προληπτικών εξετάσεων για τους δημότες.
4. Παροχής Υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης,

βάσει των πρωτοκόλλων υγείας για τα 8 νοσήματα.
5. Διαχείριση αιτημάτων των δημοτών, με σκοπό τη βελ-

τίωση των υπηρεσιών του δήμου.
6. Ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής

της υγείας.
7. Συστήματα παρόχων - ιατρών, εγγεγραμμένων συνερ-

γατών στο ΚΕΠ Υγείας, όπου μπορούν εύκολα να
απευθύνονται οι δημότες που δεν έχουν προσωπικό
θεράποντα ιατρό της κατάλληλης ειδικότητας.

Βάσει των ανωτέρω, αυξάνεται η αποτελεσματική
λειτουργία των υπηρεσιών των ΚΕΠ Υγείας, ο τρόπος επι-
κοινωνίας με τους δημότες γίνεται απλούστερος και ποι-
οτικότερος.

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
www.kepygeias.gr
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Το Newsletter του
ΕΔΔΥΠΠΥ, αποτελείται από
ενημερώσεις, ειδήσεις και
ανακοινώσεις του Δικτύου
σχετικά με τις Νέες δράσεις
και αποστέλλεται μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε όλους
τους εγγεγραμμένους
χρήστες. Στους
εγγεγραμμένους χρήστες
περιλαμβάνονται όλοι οι
εκπρόσωποι των μελών του
Δικτύου, ήτοι
Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι,
οι ορισμένοι με απόφαση
Π.Σ ή Δ.Σ. εκπρόσωποι
(αιρετοί), οι συντονιστές
(υπάλληλοι-εξωτερικοί
συνεργάτες των ΟΤΑ) οι
αναπληρωτές τους όπου
υπάρχουν καθώς και οι
υπάλληλοι των ΚΕΠ Υγείας.

Η αποστολή του γίνεται σε μηνι-
αία βάση μετά το πέρας του μή-
να. Υπολογίζεται ότι το Newslet-
ter  το λαμβάνουν πάνω από
2500 χρήστες.

Εφόσον δεν ανήκετε στις ανωτέ-
ρω κατηγορίες, μπορείτε να λαμ-
βάνετε το Newsletter του Δι-
κτύου, μόνο εφόσον κάνετε
εγγραφή. Η εγγραφή στο
newsletter είναι πολύ γρήγορη
καθώς το μόνο που χρειάζεται
είναι να πληκτρολογήσετε το e-
mail σας στη φόρμα εγγραφής
που βρίσκεται στο κάτω μέρος
της αρχικής σελίδας του site
www.eddyppy.gr. 

NEWSLETTER
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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 και διαφανείς online χρηματικές δωρεές προς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

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

3. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υποστήριξη με εθελοντική εργασία και διάθεση χρόνου, βάσει των δεξιοτήτων σας.

DONORwiz
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https://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAVVwBIqy57qqI-KbNHjzbz7eg3gV3gu8EtlY9xFDtdPRQ3tMevtSw8fFJ1YxQIDP1diBzaCBw_weNL

https://www.facebook.com/%CE%95%CE%94%CE%94%CE%A5%CE%A0%CE%A0%CE%A5-146541628794804/
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
έχει δικό του κανάλι στο youtube!!!

Ακολουθήστε μας για να βλέπετε 
πρώτοι όσα ανεβάζουμε

https://www.youtube.com/channel/UCWPrNa641bAF9RBNYXSVaTg
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Οικονομίκα

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Οι υπογεγραμμένοι: Λαδόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος, Ηλίας Μάνδρος και Αναστάσιος Καμούτσης, Μέλη που αποτε-
λούμε την Εξελεγκτική Επιτροπή του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας υποβάλλουμε
την έκθεσή μας για την διαχείριση από 1-1-2019 μέχρι και την  31-12-2019 ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήσαμε
στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στα λογιστικά – οικονομικά βιβλία και στα δικαιολογητικά των δα-
πανών.

Τα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 339.059,69€ η ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Έσοδα από Συνδρομές χρήσης 138.307,00 
Έσοδα από Συνδρομές  προηγ. χρήσης 14.834,81 
Λοιπά Έσοδα παρ. σε τρίτους 35,00
ΤΙΜΟΛ.ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 158.119,87
Έσοδα από Δωρεές - Χορηγίες  27.763,01 

Οι δαπάνες της χρήσης ανήλθαν σε 315.017,25€, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
Αμοιβές προσωπικού: 43.550,51€
Αμοιβές Τρίτων (Μελ/τες, Λογιστές, Μηχανογράφοι κτλ): 170.409,50€
Παροχές Τρίτων (Ταχυδρομικά, Τηλεπικοινωνίες κτλ): 7.696,42€
Φόροι – Τέλη (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος): 24.605,66€
Διάφορα Έξοδα (Μετ/κά, ταξιδιών, συνδρομές, γραφική ύλη): 67.884,20€
Τραπεζικά Έξοδα: 719,65€
Αποσβέσεις: 149,96€
Έκτακτες Δαπάνες: 1,35€ 

Οι εισπράξεις για το παραπάνω έτος, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που μας δόθηκαν και ελέγξαμε,  έφτασαν στο
ποσό των 401.592,19€ ενώ οι πληρωμές ανήλθαν σε 454.130,36€.

n Τα ταμειακά διαθέσιμα της 31/12/2019 είναι 45.062,84 €

n Το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης δηλαδή της 31/12/2018 ήταν 97.601,01€.

Το παραπάνω ποσό είναι κατατεθειμένο

Λογαριασμός όψεως Eurobank 222367 43.578,26€
Ταμείο 1.484,58€

————————
Άθροισμα 45.062,84ευρώ

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 1-1-2019 έως 31-12-2019

που αναγράφονται στα σχετικά λογιστικά βιβλία πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.               ΜΑΝΔΡΟΣ Η.                                  ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ Α.

Πρόεδρος Επιτροπής Μέλος Μέλος
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Ευρετήριο Συνεργατών
Α 
ΑγκαλιάΖΩ
www.oekk.gr
Ανοιχτή Αγκαλιά
www.fkpanoixtiagalia.gr
ΑΤΕΝΙΣΤΑΣ
www.atenistas.gr/
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
www.llmcare.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
Brand4life
www.brand4life.gr 
Bausch Health
www.bauschhealth.gr
Bullseye PR & PA Services Μον. ΙΚΕ
www.prestigepr.com.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
City & Region Planning ΙΚΕ
www.cityregionplanning.com
CMT Προοπτική
www.cmtprooptiki.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
Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος -Ε.Ν.Θ.Ε.
www.hcds.gr
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Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας Ε.Ν.Ε.
www.enne.gr
Easycode
www.easycode.gr
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
www.alzheimerathens.gr
Ελληνική Εταιρεία Νόσου
Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών
www.alzheimer-hellas.gr
Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ
www.statistics.gr
Εθνική Ασφαλιστική
www.ethniki-asfalistiki.gr
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
www.uoa.gr
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
www.eof.gr
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
www.nsph.gr
ELPEN
www.elpen.gr

F
Fitness
www.fitness.com

G
Glaxo Smith Kline GSK
www.gr.gsk.com
Givmed
www.givmed.org

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
Ινστιτούτο Πληροφορικής 
& Τηλεπικοινωνιών "Δημόκριτος"
www.iit.demokritos.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
Linguaphone
www.linguaphone.gr

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
Msquared 
www.msquared.gr

Ν
ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
www.olympiafestival.gr
NESTLE Fitness
www.nestle-fitness.com
New Event Generation
www.neweventgeneration.gr
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Ευρετήριο Συνεργατών
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

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
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας
www.uniwa.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
Σύλλογος Σκελετικής Υγείας “Πεταλούδα” 
www.osteocare.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
SV Consulting

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 
Vianex
www.vianex.gr
VODAFONE
www.vodafone.gr
VIDAVO
www.vidavo.gr

Χ 
Χαμόγελο του Παιδιού
www.hamogelo.gr

Z
ZITA CONGRESS
www.zita-congress.com
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Πλατεία Εργατικών Kατοικιών
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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Τ. 210 6105649
F. 210 6105641
E. kepygeias@eddyppy.gr

www.eddyppy.gr
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