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Θέμα: Διοργάνωση Ημερίδων Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών με θέμα 

«Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά» στους Δήμους μέλη. 

 

Αγαπητέ συνάδελφε Δήμαρχε, 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας, την 

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ξεκίνησαν το 

2014, μια Εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση των 

αντιβιοτικών. Η εκστρατεία τελεί υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ και έχουν 

πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 84 Ημερίδες ενημέρωσης του κοινού 

Πανελλαδικά.  

Το 2016, ξεκίνησε η προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής, με 

σκοπό να εφαρμόσουν στις τάξεις τους πρόγραμμα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των παιδιών ώστε μελλοντικά να εξαλειφθεί το φαινόμενο 

της υπερκατανάλωσης αντιβιοτικών με ό,τι επικίνδυνο για την υγεία 

συνεπάγεται.  Ηδη εχουν πραγματοποιηθεί 6 Ημερίδες σε αντίστοιχες 

εκπαιδευτικές περιφέρειες.  

Σκοπός των εκδηλώσεων αυτών είναι να αναδείξουν τη σημασία των 

αντιβιοτικών για την υγεία μας καθώς σώζουν εκατομμύρια ζωές από τις 

λοιμώξεις που προκαλούν τα εμβόλια, αλλά και πόσο καταστροφική είναι η 

υπερκατανάλωσή τους, καθώς αυτή οδηγεί σε ανάπτυξη της αντοχής των 



μικροβίων στα αντιβιοτικά με συνέπεια όταν πραγματικά τα χρειαζόμαστε να 

μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε γιατί δεν είναι πλέον δραστικά.  

Επιπλέον για το σκοπό αυτής της εκστρατείας έχει δημιουργηθεί κατάλληλο 
βιβλίο που απευθύνεται στους παιδικούς αναγνώστες με τίτλο  «Ποιος 

παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη» από την αναγνωρισμένη συγγραφέα παιδικής 
λογοτεχνίας Ιωάννα Μπουλντούμη. Το βιβλίο έχει λάβει την έγκριση του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 
Φ14/226374/ΕΚ/1670/Δ1 για τη διανομή του στα δημοτικά σχολεία της 
χώρας μέσω των Δήμων-μελών του Δικτύου, η οποία και έχει ήδη ξεκινήσει με 

πολλά από αυτά τα βιβλία να βρίσκονται ήδη στις βιβλιοθήκες των σχολείων. 

Το νέο σχολικό έτος 2018-2019 προγραμματίζουμε τη συνέχιση της 
εκστρατείας με την υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων στους εκπαιδευτικούς 

της χώρας. Όπως ήδη γνωρίζεις οι Δ/νσεις Αγωγής Υγείας καταργήθηκαν, 
επομένως μπορούμε απευθείας να οργανώσουμε τις εκδηλώσεις αυτές για τους 
εκπαιδευτικούς (πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής) ανά 

Δήμο.  

Τις ομιλίες πραγματοποιούν διακεκριμένοι ιατροί λοιμωξιολόγοι, μέλη και 

συνεργάτες της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας και της Ελληνικής 

Εταιρείας Λοιμώξεων που συμμετέχουν εθελοντικά. Η διάρκεια της εκδήλωσης 

είναι περίπου 3-4 ώρες ενώ πραγματοποιείται απογευματινές ώρες για τη 

διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν. Οι εκπαιδευτικοί εκτός 

από την ενημέρωση, λαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό της Ευρώπης 

(European Centre for Disease Prevention and Control):e-bug, και το βιβλίο 

της εκστρατείας «Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη», για να τα δουλέψουν με 

τους μαθητές τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Οι υποχρεώσεις του Δήμου για την υλοποίηση της εκδήλωσης: 

 Χαιρετισμός Δημάρχου στην έναρξη 

 Διάθεση κατάλληλου χώρου (με προτζέκτορα, μικρόφωνα, pc, internet) 

 Επικοινωνία της εκδήλωσης στους εκπαιδευτικούς 

 Ορισμό υπευθύνου επικοινωνίας-οργάνωσης της εκδήλωσης 

 Διάθεση τεχνικού κατά τις ώρες τις εκδήλωσης για τις παρουσιάσεις 

 Φωτογράφος 

 Δημοσίευση της εκδήλωσης πριν και μετά σε τοπικό τύπο και site 

Δήμου. 

 Catering για τους συμμετέχοντες με καφέ-βουτήματα 

Οι Δήμοι που επιθυμούν να συνδιοργανώσουν την Ημερίδα για τους 

Εκπαιδευτικούς του Δήμου τους, πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
στο info@eddyppy.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Γιώργος Πατούλης 

Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ & ΚΕΔΕ 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 
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