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Χαιρετισμός 
Προέδρου 

Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Φίλες και φίλοι,

Τη χρονιά που πέρασε, όλος ο πλανήτης δοκιμάστηκε λόγω της 
πανδημίας Covid-19 πλήττοντας μέχρι σήμερα εκατομμύρια 
συνανθρώπους μας. Από την έναρξη της πανδημίας το ΕΔΔΥΠΠΥ, 

με αποστολή οδηγιών από τον Π.Ο.Υ και μέσω αναρτήσεων στην 
ιστοσελίδα του Δικτύου και στην Ομάδα μας στο facebook, μεταδώσαμε 
όλες τις πληροφορίες που διοχετεύονταν από τον Π.Ο.Υ., από το 
Υπουργείο Υγείας και από άλλους επίσημους φορείς. Παράλληλα, τα 
στελέχη της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτύου, οργανώθηκαν σε 
Ομάδες εργασίας με σκοπό να βοηθήσουν με την εμπειρία τους και τις 
γνώσεις τους, τους ΟΤΑ μέλη του Δικτύου. Ομαδοποιήθηκαν πολλές και 
διαφορετικές πληροφορίες που αφορούσαν σε οδηγίες, προληπτικά 
μέτρα, εγκυκλίους, νέες δομές και οδηγίες για την ίδρυση και τη 
λειτουργία τους, έντυπα που μεταφράστηκαν ή γράφτηκαν εξ αρχής, 
προκειμένου να πετύχουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό την υποστήριξη 
των ΟΤΑ-μελών, μικρών και μεγάλων, αστικών, νησιωτικών ή ορεινών 
στο δύσκολο έργο τους.

Το Δίκτυο για ακόμα μία φορά σημείωσε πλούσια δράση προσφέροντας 
στα μέλη του, προγράμματα πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου 
που στοχεύουν στην Υγεία των πολιτών. Παρά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
του προηγούμενου έτους λόγω της πανδημίας, το Δίκτυο προχώρησε 
στον έγκαιρο σχεδιασμό και τη διάθεση νέων διαδικτυακών 
προγραμμάτων μέσα από νέες συνεργασίες αλλά και στη μετατροπή 
ήδη υφιστάμενων.   

Επιπλέον, τα Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας), υπηρετούν 
την Πρόληψη σε όλα τα επίπεδα της, είτε μέσα από προγράμματα 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, είτε μέσα από 
προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου τα οποία συνδράμουν στην 
ποιότητα ζωής. Θα έλεγε κανείς, ότι ο θεσμός αυτός αναλαμβάνει τη 
διατήρηση της υγείας του πληθυσμού, καθώς είναι ένα βασικό εργαλείο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλήρως εναρμονισμένο με τα πρωτόκολλα 
του Π.Ο.Υ, που έχει σαν σκοπό τον προσυμπτωματικό έλεγχο και 
την ενημέρωση των πολιτών για να προληφθούν έγκαιρα σοβαρές 
παθήσεις. Έτσι τον Ιούλιο του 2020, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς 
πόρους του ΕΣΠΑ και ενισχύοντας πιλοτικά το πρόγραμμα ΚΕΠ Υγείας, 
επιλέχθηκαν 4 Δήμοι, από 4 διαφορετικούς Περιφερειακούς Τομείς 
(Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης - Υμηττού, Μεγαρέων και Νέας Σμύρνης), για 
να συμμετάσχουν και να υλοποιήσουν ένα νέο διευρυμένο μοντέλο με 
συγκεκριμένες πολιτικές και στόχους με σκοπό το κάθε ΚΕΠ Υγείας να 
αποτελεί για τον κάθε Δήμο τον Κεντρικό Θεσμό Συντονισμού Δράσεων 
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Πρόληψης για την Υγεία. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε χρονική διάρκεια έτους με μεγάλη συμμετοχή 
δημοτών οι οποίοι εγγράφηκαν στο λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας. 

Το ήδη υπάρχον λογισμικό σύστημα των ΚΕΠ Υγείας, το οποίο προσέφερε στους πολίτες ενημέρωση, 
καταγραφή και παρακολούθηση για 8 νοσήματα, ενισχύθηκε εντός του 2020 με επιπλέον τρία απειλητικά 
για την ανθρώπινη ζωή νοσήματα (Άνοια, ΧΑΠ και Οστεοπόρωση) που ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και 
τα πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ, καθοδηγούν επακριβώς τον πολίτη στον κατάλληλο προσυμπτωματικό έλεγχο. 
Τα ΚΕΠ Υγείας λοιπόν, συνδράμουν στην πολιτική για τη Δημόσια Υγεία της Περιφέρειας Αττικής και για 
τους 66 Δήμους αυτής, σε μία προσπάθεια να αποτελέσει πρότυπη Περιφέρεια Υγείας. 

Ειδικά τώρα, εν μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο Πλανήτης, ο ρόλος 
των Πόλεων είναι καθοριστικής σημασίας για την υποστήριξη των πολιτών. Συνεπώς οι τοπικές κοινωνίες 
έχουν χρέος να συνεπικουρήσουν την κεντρική κυβέρνηση στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών, σχετικά με τα οφέλη του εμβολιασμού έναντι της Covid-19. Είναι αδιανόητο η επιστήμη να 
μας διαθέτει ένα σημαντικό εφόδιο ενάντια στον ιό και να υπάρχουν περιπτώσεις που δεν αξιοποιείται με 
αποτέλεσμα να κινδυνεύει, τόσο το ίδιο το άτομο, όσο και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Από την πλευρά μας ως Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, αξιοποιούμε για ακόμα μία χρονιά με τον καλύτερο 
τρόπο την πιστοποίησή μας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στοχεύουμε στα καλύτερα αποτελέσματα 
των δράσεών μας, στηρίζοντας έτσι και τους 237 ΟΤΑ που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και 
συγχρόνως απαρτίζουν το πολυπληθέστερο Δίκτυο Υγιών Πόλεων της Ευρώπης. 

Την εποχή αυτή η Δημόσια Υγεία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων μας. Συνεργαζόμαστε δυναμικά 
και εξελισσόμαστε διαρκώς, για τη δημιουργία 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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Αγαπητοί και Αγαπητές,

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) υποστηρίζει και αναλαμβάνει δράση για την προάσπιση της 
υγείας, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προαγωγής 

της υγείας των πολιτών. Ενθαρρύνει  την προώθηση συνεργειών των τοπικών 
αρχών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. 
Η Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) υποστηρίζει συμβουλευτικά και ενισχύει τη 
δράση του Δικτύου παρέχοντας επαρκή επιστημονική υποστήριξη για την 
τεκμηρίωση των προτεινόμενων πολιτικών, αναδεικνύοντας μέσα από τη 
διεπιστημονική προσέγγιση την ανάγκη για τη διατομεακή συνεργασία, που 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο.

Η διαμόρφωση των πολιτικών που επεξεργάζονται και προτείνουν τα μέλη 
της ΕΕ, εναρμονίζεται τόσο με την πολιτική του Π.Ο.Υ. όσο και με αυτήν της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, βασίζεται στους παράγοντες για τους οποίους 
έχει αρμοδιότητα και τους οποίους μπορεί να επηρεάσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στην χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια του 2020, μία ιδιαίτερη χρονιά, δεδομένου του ότι η 
πανδημία επέδρασε καταλυτικά στην ζωή των πολιτών, η Ε.Ε. του Δικτύου 
με τις  διεπιστημονικές ομάδες εργασίας, επεξεργάστηκε και ολοκλήρωσε τις 
προτάσεις για τη διαμόρφωση των προτεινόμενων πολιτικών, αλλά και οδηγίες 
που προωθήθηκαν στους δήμους μέλη του δικτύου για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων αναγκών, λόγω πανδημίας.  
Τον Ιανουάριο του 2020, υποδεχθήκαμε την αντιπροσωπεία από το Δίκτυο 
Προαγωγής Υγείας του Ιράν, όπου η  ΕΕ παρουσίασε τον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας της δράσης της. Επίσης, δήμοι μέλη φιλοξένησαν τους επισκέπτες 
στις δομές των δήμων και παρουσίασαν τις καλές πρακτικές τους.

Τα μέλη της Ε.Ε., συνεδριάζοντας διαδικτυακά από τον Μάρτιο μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2020, επεξεργάστηκαν μία σειρά οδηγιών για τους δήμους– 
μέλη του Δικτύου, με σκοπό να υποστηριχθούν και να ανταποκριθούν στα 
πολλαπλά ερωτήματα σχετικά με την ψυχολογική υποστήριξη, τον τρόπο 
λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων, την υποστήριξη των κατοίκων στα 
σπίτια τους, την ενημέρωση για τις συνθήκες υγιεινής στις πόλεις.  

Στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν ο συντονισμός, η ανταλλαγή των 
πληροφοριών και η έκδοση των σχετικών οδηγιών προς τους Δήμους, με όσο 
το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις σε όλα τα θέματα που ανέκυψαν λόγω 
της πανδημίας.

Δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν ομάδες εργασίας με αντικείμενο την κατ’ 
οίκον υποστήριξη και βοήθεια, τη νέα δομή στους δήμους, με τηλεφωνικό 
κέντρο, τη γραμμή υποστήριξης σωματικής και ψυχικής υγείας όλων των 
ηλικιών, την καταγραφή αιτημάτων και τη συγκέντρωση στοιχείων. 

Χαιρετισμός 
Προέδρου 

Επιστημονικής 
Επιτροπής 
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Ομάδες εργασίας της ΕΕ ανέλαβαν τη συγκέντρωση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με θέμα τα 
παιδιά, την υγιεινή των εργαζόμενων και των χώρων στις δομές υγείας και πρόνοιας. 
Οι Ομάδες εργασίας συγκεντρώσαν το υλικό ανά κατηγορία το οποίο δημοσιεύτηκε μέσω του portal του Δικτύου, 
αλλά και μέσα από την Ομάδα ΕΔΔΥΠΠΥ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 οι υπόλοιπες ομάδες εργασίας της Ε.Ε. συνέχισαν την επεξεργασία των 
πολιτικών και των 6 Πυλώνων, που εμπερικλείουν το όραμα των Υγιών Πόλεων και περιλαμβάνουν τις πολιτικές 
που συνδέονται για την εφαρμογή τους με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Τα μέλη της Ε.Ε. επεξεργάστηκαν 
τον πυλώνα Συμμετοχικότητα.

Όπως κάθε χρόνο, η Ε.Ε. επεξεργάστηκε προτάσεις και πρότεινε θέματα για το 16ο Πανελλήνιο συνέδριο του 
ΕΔΔΥΠΠΥ το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 8 - 9 Οκτωβρίου 2020, με τίτλο: «Υγιείς και ανθεκτικές πόλεις 
στην περίοδο της κρίσης. Η εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των 6 πολιτικών του ΠΟΥ για τον 
άνθρωπο», με ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο πρόγραμμα, που περιέλαβε σημαντικές θεματικές, προγράμματα και 
δράσεις των δήμων - μελών του Δικτύου.

Στις προτεραιότητες των δράσεων της Ε.Ε. του ΕΔΔΥΠΠΥ έχει τεθεί η καταγραφή των βασικών συντεταγμένων για τη 
λειτουργία δομών υγείας στους Δήμους με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία από τη λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας, αλλά 
και των δημοτικών ή κοινωνικών ιατρείων, όπου αυτά υπάρχουν. Η ομάδα εργασίας της Ε.Ε. κατέθεσε τις προτάσεις 
και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης της προτεινόμενης πολιτικής.

Από τις κύριες προτεραιότητες της Ε.Ε. για τις δράσεις του ΕΔΔΥΠΠΥ, παραμένει η καταγραφή του Προφίλ Υγείας 
κάθε δήμου-μέλους του Δικτύου. Το ΕΔΔΥΠΠΥ, ως ο φορέας υποστήριξης των Δήμων-μελών σε επιστημονικά 
θέματα που άπτονται της εφαρμογής του 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 επεξεργασθεί το ερωτηματολόγιο που θα ερευνά την Υγεία των κατοίκων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. Στη 
φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται τα Προφίλ των Δήμων Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Αιγάλεω.

Βεβαία, όλα τα παραπάνω δε ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν χωρίς την πολύτιμη αρωγή και άριστη κατάρτιση των 
μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτύου, η οποία απαρτίζεται από 30 εκπροσώπους δραστήριων Δήμων.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Γιάννης Τούντας
Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής 

& Προληπτικής Ιατρικής,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Πρόεδρος της Επ.Επ. ΕΔΔΥΠΠΥ
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Χαιρετισμός 
Γενικής

Διευθύντριας

Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και 
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΔΥΠΠΥ για την απόφασή τους να 

μου αναθέσουν τη Γενική Διεύθυνση του Δικτύου. Επιπλέον θα ήθελα 
να ευχαριστήσω και τον επί 14 χρόνια Γενικό Διευθυντή του Δικτύου 
κ. Σωτήρη Παπασπυρόπουλο για την άριστη συνεργασία η οποία και 
συνεχίζεται υπό τη νέα ιδιότητα του ως Συντονιστής Προγραμμάτων 
Υγιών Πόλεων της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός μας, είναι τα Προγράμματα ενημέρωσης αλλά και προσυμπτω-
ματικού ελέγχου που διενεργούνται σε πολλές περιοχές της χώρας μας, 
να έχουν βιωσιμότητα και να παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα, 
σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Π.Ο.Υ. Πολύτιμος σύμμαχος του 
ΕΔΔΥΠΠΥ στην δημιουργία άρτιων και χρήσιμων προγραμμάτων που 
λειτουργούν με γνώμονα το κοινωνικό όφελος, είναι η συνεργασία 
του Δικτύου με Επιστημονικούς φορείς, διακεκριμένα μέλη της 
επιστημονικής κοινότητας αλλά και εταιρείες με ευρεία κοινωνική 
δράση στο χώρο της Υγείας.

Το πρόγραμμα πρόληψης κατά της Οστεοπόρωσης συνεχίστηκε με 
επιτυχία για 14η χρονιά προσφέροντας δωρεάν υπερηχογραφήματα 
πτέρνας από ειδικευμένο προσωπικό των μελών του Δικτύου. Έτσι, 
για το 2020 περισσότεροι από 2.200 συμπολίτες μας ωφελήθηκαν, 
ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό ωφελούμενων από την αρχή του 
προγράμματος έως σήμερα, στους 97.334. Με σκοπό την περαιτέρω 
ενίσχυση του προγράμματος, το ΕΔΔΥΠΠΥ συνεργάζεται με το Σύλλογο 
Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, με αποτέλεσμα, μόνο κατά την χρονιά 
που πέρασε, να έχουν ωφεληθεί επιπλέον 800 πολίτες

Ένα ακόμα ιδιαίτερης ωφέλειας και μεγάλης αποδοχής πρόγραμμα του 
Δικτύου είναι, η Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης με θέμα: «Μύθοι 
και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα εμβόλια», η οποία συνεχίστηκε 
για 7η χρονιά στοχεύοντας στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προσχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος και μέσα από την πολύτιμη συνεργασία με τον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών, την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και την 
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων όπου συνολικά έχουν συμμετάσχει 
98 Δήμοι από όλη τη χώρα έως σήμερα και μέσω των οποίων 
ενημερώθηκαν περισσότεροι από 11.000 Δημότες. Ειδικά, κατά το 
διάστημα του πρώτου διμήνου του 2020, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
9 ημερίδες στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 460 εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής.
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Ένα ακόμα σημαντικό πρόγραμμα του Δικτύου το οποίο έχουν “αγκαλιάσει” οι Δημότες της χώρας, παρέχει βασικές 
γνώσεις Α’ Βοηθειών μέσω Ημερίδων που πραγματοποιούνται από Εθελοντές Εκπαιδευτές της Εθελοντικής 
Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων (ΕΔΟΚ), είτε σε σημεία που έχουν υποδείξει οι Δήμοι, είτε διαδικτυακά για ακόμα 
μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών εντός της περιόδου της πανδημίας. Εντός του έτους 2020, πραγματοποιήθηκαν 
εκδηλώσεις σε 5 Δήμους-μέλη και 1 Περιφέρεια της χώρας (Β. Αιγαίου), τις οποίες παρακολούθησαν με φυσική 
παρουσία περισσότεροι από 400 δημότες, ενώ το τελευταίο δίμηνο του έτους, πραγματοποιήθηκαν 11 Διαδικτυακά 
Μαθήματα σε 10 Δήμους της χώρας, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 540 Δημότες.

Σημαντικά επίσης προγράμματα και δράσεις του ΕΔΔΥΠΠΥ που λειτουργούν ως εργαλεία προώθησης Υγιών 
Συμπεριφορών στους ΟΤΑ-μέλη του Δικτύου είναι: το πρόγραμμα δημιουργίας δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών 
για την Άνοια στους Δήμους της Ελλάδας σε συνεργασία με την Εταιρία Alzheimer Αθηνών με 80 συνολικά σταθμούς 
να έχουν δημιουργηθεί σε δομές των Δήμων, η ενίσχυση και η ανάπτυξη της λειτουργίας της Τράπεζας Εθελοντών-
Δοτών Μυελού των Οστών στη χώρα μας σε συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», το νέο διαδικτυακό 
πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά, με την επιστημονική υποστήριξη του κ. Αναστάσιου Χατζή, Παιδιάτρου-
Εντατικολόγου, Συντονιστή-Διευθυντή ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, κατά το οποίο το Δεκέμβριο του 
2020 ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται διαδικτυακές Ημερίδες σε 4 Πιλοτικούς Δήμους με τη συμμετοχή έως το τέλος 
του έτους να ξεπερνά τους 100 Δημότες, το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας μέσα από τη σύγχρονη 
πλατφόρμα της Linguaphone και τέλος η συνεργασία του ΕΔΔΥΠΠΥ με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης για 
την υλοποίηση του Προγράμματος νοητικής και σωματικής υποστήριξης ηλικιωμένων «LLM CARE» σε 4 Δήμους 
μέλη του Δικτύου έως σήμερα. 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, οργανώνει και προωθεί τον καινοτόμο θεσμό των Δημοτικών 
Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας), στους Δήμους μέλη του. Στόχος του ΕΔΔΥΠΠΥ είναι η δημιουργία 
ΚΕΠ Υγείας, στα όρια κάθε Δήμου μέλους του, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Προαγωγής της Υγείας 
και το συντονισμό υπηρεσιών Προληπτικής Ιατρικής και Προσυμπτωματικού Ελέγχου. Από το πρόγραμμα των ΚΕΠ 
ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 584.000 δημότες. Με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων  έχουν ιδρυθεί  ΚΕΠ 
ΥΓΕΙΑΣ σε 121 Δήμους. Απολογιστικά το πρόγραμμα έκλεισε το έτος με μεγάλη συμμετοχή δημοτών, συγκεκριμένα ο 
απολογισμός του προγράμματος έκλεισε το έτος με 13.650 εγγραφές δημοτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ΚΕΠ 
Υγείας, με 166.000 Ωφελούμενους από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, και με 5.226 Ωφελούμενος από 
δωρεάν Ad Hoc Εξετάσεις.

Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί πως πλέον θεωρείται θεσμός η διοργάνωση πανελλήνιων συνεδρίων από το 
ΕΔΔΥΠΠΥ με μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους των Εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, στις 
8 και 9 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε υβριδικά το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων, το οποίο συνδιοργάνωσαν το ΕΔΔΥΠΠΥ και ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι 
από 300 σύνεδροι. 

Επιπλέον, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παραλαβή της νέας Πιστοποίησης του Δικτύου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, την οποία έχουν συνυπογράψει ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης 
και ο Περιφερειακός Διευθυντής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης Dr. Hans Henri P. Kluge. Η νέα Πιστοποίηση η οποία ισχύει 
έως το έτος 2025, ήρθε μετά από την επιτυχή αξιολόγηση της υποψηφιότητας του Δικτύου η οποία υποβλήθηκε 
τον Οκτώβριο του 2020. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι το Ελληνικό Δίκτυο, αποτελεί το πολυπληθέστερο 
Δίκτυο σε αριθμό μελών ανάμεσα στα 32 Εθνικά Δίκτυα του Π.Ο.Υ. Ευρώπης, γεγονός που το καθιστά διεθνώς 
αναγνωρισμένο. Η αναγνώριση αυτή γεμίζει υπερηφάνεια και δίνει τη δύναμη στους συνεργάτες του Δικτύου να 
συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την προσπάθειά τους για ακόμα πιο Υγιείς Πόλεις.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Μαρία Αϊδίνη

Γενική Διευθύντρια
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Οργανόγραμμα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΑΚΗ*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

ΝΤΑΙΖΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ*

ΚΕΠ Υγείας
Κεντρική Δομή

ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Επιστημονικός Υπεύθυνος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΜΑΡΙΑ ΑΪΔΙΝΗ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΕΛΙΖΑ ΦΟΙΝΙΤΣΗ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΙΖΑ ΦΟΙΝΙΤΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΚΗΣ

ΕΛΙΖΑ ΦΟΙΝΙΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΛΙΖΑ ΦΟΙΝΙΤΣΗ

ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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44   ΒΥΡΩΝΑ
45   ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
46   ΓΑΥΔΟΣ
47   ΓΛΥΦΑΔΑ
48   ΓΟΡΤΥΝΑΣ
49   ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
50   ΓΡΕΒΕΝΩΝ
51   ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ
52   ΔΕΛΤΑ
53   ΔΕΛΦΩΝ
54   ΔΕΣΚΑΤΗ
55   ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
56   ΔΙΟΝΥΣΟΥ
57   ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
58   ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-
       ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
59   ΔΟΞΑΤΟΥ

60   ΔΡΑΜΑ
61   ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΣ
62   ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
63   ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗ
64   ΔΩΡΙΔΟΣ
65   ΕΔΕΣΣΑΣ
66   ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
67   ΕΛΕΥΣΙΝΑ
68   ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
69   ΕΟΡΔΑΙΑ
70   ΕΡΕΤΡΙΑΣ
71   ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
72   ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
73   ΕΥΡΩΤΑ
74   ΖΑΚΥΝΘΟΣ
75   ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
76   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
77   ΗΛΙΔΑΣ
78   ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
79   ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
80   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
81   ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΥ
82   ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΣΟΣ ΨΑΡΩΝ
83   ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΥΣΑΣ
84   ΘΑΣΟΣ
85   ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
86   ΘΕΡΜΗ 
87   ΘΗΒΑΣ
88   ΙΑΣΜΟΥ 
89   ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
90   ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
91   ΙΚΑΡΙΑ
92   ΙΛΙΟΝ
93   ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
94   ΚΑΒΑΛΑΣ
95   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
96   ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
97   ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
98   ΚΑΛΛΙΘΕΑ
99   ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
100 ΚΑΡΠΑΘΟΥ
101 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
102 ΚΑΡΥΣΤΟΥ
103 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
104 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
105 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
106 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
       & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
107 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
108 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
109 ΚΙΛΕΛΕΡ
110 ΚΙΜΩΛΟΣ
111 ΚΟΖΑΝΗ
112 ΚΟΝΙΤΣΑΣ
113 ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ
114 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
115 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
116 ΚΡΩΠΙΑΣ
117 ΚΥΘΗΡΩΝ
118 ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
119 ΚΩΣ
120 ΛΑΓΚΑΔΑ
121 ΛΑΜΙΑ

122 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
123 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
124 ΛΕΙΨΟΙ
125 ΛΕΡΟΥ
126 ΛΕΥΚΑΔΑ
127 ΛΗΜΝΟΣ
128 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
129 ΛΟΚΡΩΝ
130 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-   
       ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
131 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΠΕΥΚΗ
132 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
133 ΜΑΝΔΡΑ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
134 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-
        ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
135 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
        ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
136 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
137 ΜΕΓΑΡΕΩΝ
138 ΜΕΓΙΣΤΗΣ 
       (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)
139 ΜΕΣΣΗΝΗΣ
140 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
141 ΜΕΤΕΩΡΩΝ
142 ΜΗΛΟΣ
143 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
144 ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ
145 ΜΥΚΟΝΟΥ
146 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ 
        ΚΥΚΛΑΔΩΝ
147 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
148 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
149 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
150 ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
151 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
152 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-
       ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
153 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΣΥΚΕΩΝ
154 ΝΕΜΕΑ
155 ΝΕΣΤΟΥ
156 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
157 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
158 ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ
159 ΞΑΝΘΗΣ
160 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-   
       ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
161 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
162 ΟΙΧΑΛΙΑΣ
163 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
164 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
165 ΠΑΓΓΑΙΟΥ
166 ΠΑΙΑΝΙΑΣ
167 ΠΑΙΟΝΙΑΣ
168 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
169 ΠΑΛΑΜΑ
170 ΠΑΛΛΗΝΗ
171 ΠΑΞΩΝ
172 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
173 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
174 ΠΑΡΓΑΣ
175 ΠΑΡΟΥ
176 ΠΑΤΜΟΣ
177 ΠΑΤΡΕΩΝ

178 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
179 ΠΕΙΡΑΙΑ
180 ΠΕΛΛΑ
181 ΠΕΝΤΕΛΗ
182 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
183 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
184 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
185 ΠΗΝΕΙΟΥ
186 ΠΟΡΟΣ 
187 ΠΡΕΒΕΖΑ
188 ΠΡΕΣΠΕΣ
189 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
190 ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
191 ΠΥΛΗΣ
192 ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
193 ΠΥΡΓΟΣ
194 ΠΩΓΩΝΙΟΥ
195 ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
196 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
197 ΡΟΔΟΥ
198 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
199 ΣΑΜΗΣ
200 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
201 ΣΕΡBΙΩΝ
202 ΣΕΡΙΦΟΣ
203 ΣΕΡΡΕΣ
204 ΣΗΤΕΙΑΣ
205 ΣΙΘΩΝΙΑΣ
206 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
207 ΣΙΦΝΟΣ
208 ΣΚΙΑΘΟΣ
209 ΣΚΥΔΡΑΣ
210 ΣΟΥΦΛΙΟΥ
211 ΣΟΦΑΔΩΝ
212 ΣΠΑΡΤΗΣ
213 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
214 ΣΠΕΤΣΕΣ
215 ΣΥΡΟΥ-
       ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
216 ΤΑΝΑΓΡΑ
217 ΤΕΜΠΩΝ
218 ΤΗΛΟΥ
219 ΤΗΝΟΣ
220 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
221 ΤΡΙΠΟΛΗ
222 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
223 ΤΥΡΝΑΒΟΣ
224 ΥΔΡΑΣ
225 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
226 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
227 ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
228 ΦΛΩΡΙΝΑ
229 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
230 ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΟΡΣΕΩΝ
231 ΦΥΛΗΣ
232 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
233 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
234 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
235 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
236 ΧΙΟΣ
237 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
238 ΩΡΩΠΟΣ

ΟΤΑ - Μέλη
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Γιώργος Πατούλης 
Περιφερειάρχης Αττικής, 
Πρόεδρος

Ιωάννης Λώλος
Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, 

Αντιπρόεδρος Β’

Ευστάθιος Κούλης
Δήμαρχος Γορτυνίας, 
Ειδικός Γραμματέας 

Νικόλαος Μπάμπαλος
Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής,

Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Γιατζίδης
Αντιδήμαρχος Ν. Σμύρνης,

Αναπλ. Ταμίας   

Γιώργος Οικονόμου
Δημ. Σύμβουλος

Παπάγου-Χολαργού,
Μέλος

Ευστάθιος Ρεστέμης
Γενικός Γραμματέας

Ασπροπύργου, Μέλος

Παρασκευάς Πατσουρίδης
Δημ. Σύμβουλος Διδυμοτείχου,

Μέλος

Μαρία Βερούχη - Λεμονιά
Αντιδήμαρχος Καρύστου,

Μέλος 

Χρήστος Βαλκάνης
Κοινοτικός Σύμβουλος

Δημοτικής Κοινότητας Φερών,
Μέλος

 Άννα Γιαννακού - Πάσχου, 
Αντιδήμαρχος Καλλιθέας,

Ταμίας

Ιωάννης Φωστηρόπουλος 
Δήμαρχος Π. Φαλήρου, 

Αντιπρόεδρος Α’  

Ηρακλής Τιτόπουλος
Δημ. Σύμβουλος

Πυλαίας - Χορτιάτη,
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
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Ιωάννης Λαδόπουλος
Δημ. Σύμβουλος Χαλανδρίου,

Πρόεδρος Εξελεγκτικής
Επιτροπής

Ηλίας Μάνδρος
Αντιδήμαρχος Αιγάλεω,

Μέλος Εξελεγκτικής
Επιτροπής  

Αναστάσιος Καμούτσης
Αντιδήμαρχος Θηβαίων,

Μέλος Εξελεγκτικής
Επιτροπής

Μέλη Eξελεγκτικής Επιτροπής
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Τούντας Γιάννης

Πρόεδρος Επιστημονικής 
Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ
Ομότιμος Καθηγητής 

Κοινωνικής και 
Προληπτικής Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Εθνικού 

Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ασίκης Κωνσταντίνος

Διπλωματούχος 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΠΘ, MSc Χωροταξίας 
και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, 
Προϊστάμενος Τμήματος 

Προγραμματισμού Δήμου 
Φαρκαδόνας.

Αϊδίνη Μαρία

Ψυχολόγος, ΜΑ
Γενική Διευθύντρια 

ΕΔΔΥΠΠΥ

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.

Παπαθανασοπούλου 
Νταίζη

Κοινωνιολόγος -
Κοινωνική Λειτουργός

Συντονίστρια Προγράμμα-
τος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. 

στο ΕΔΔΥΠΠΥ
Πρόεδρος Επιστημονικής 

Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα 
Εθνικά Δίκτυα.

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 

και  Αναπλ. Προϊσταμένη 
Δ/νσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και 

Πρασίνου του Δήμου 
Ιλίου.

Φερεκύδου Ελίζα 

Δρ Βιολόγος- Coach
Γραμματεία Επιστημονικής 

Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ
Επιστημονική Συνεργάτης 

Ινστιτούτου Κοινωνικής 
& Προληπτικής Ιατρικής 

(ΙΚΠΙ) Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

Γαλανοπούλου Χριστίνα

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. 
Συνεργάτης Αθλητισμού 

Περιφερειάρχη Αττικής. Μέλος 
επιτροπής Εκπροσώπησης 

της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα BEACTIVE της 

ΓΓΑ. Επιστημονική Συνεργάτης 
Άθλησης στο παγκόσμιο δίκτυο 

I-paidi για παιδιά με ΔΕΠ-Υ. 
Επικεφαλής Αθλητικών – 

κοινωνικών πολιτιστικών και 
φιλανθρωπικών δράσεων 
ευαίσθητων κοινωνικών 

ομάδων του σωματείου “ΠΟΛΙΣ” 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. Συντονίστρια 
Ολυμπιακών κύκλων της 
τελετής αφής Φλόγας των 

παιδιών στην Αρχαία Ολυμπία.

Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής
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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.

Καρανικόλα Ειρήνη

Κοινωνική Λειτουργός 
στο Τμήμα Κοινωνικής 

Προστασίας & 
Εθελοντισμού Δήμου 

Πυλαίας-Χορτιάτη, 
Συντονίστρια Προγράμματος 

«Υγιείς Πόλεις» του 
Π.Ο.Υ. στο Δήμο Πυλαίας-

Χορτιάτη. 
Πτυχιούχος Τμήματος 

Κοινωνικής Διοίκησης, 
MSc Διοίκηση Μονάδων 

Υγείας,  

Ευαγγέλου Ευανθία

Κοινωνική Λειτουργός, 
ΜΑ, Ph.D, Τμήμα Πρόνοιας 

Κοινωνικής Πολιτικής 
& Ισότητας των Φύλων, 

Αναπλ. Συντονίστρια 
Προγράμματος Υγιείς 

Πόλεις Δήμου Γλυφάδας.

Κεντεποζίδου 
Αναστασία

Κοινωνιολόγος, Μsc 
“Κοινωνικός Αποκλεισμός, 

Μειονότητες & Φύλο” , 
Προϊσταμένη Τμήματος 

Εφαρμογής Κοιν. 
Προγραμμάτων & Κοιν. 
Προστασίας του Δήμου 

Αγίων Αναργύρων 
Καματερού. 

Ιατράκη Ελίζα

Ψυχολόγος και Κοινωνική 
Λειτουργός, Συντονίστρια 

Δήμου Χερσονήσου. 

Κοφινά Σταυρούλα

Δρ. Κοινωνικής 
Πολιτικής,  Κοινωνική 

Λειτουργός - Κοινωνική 
Επιστήμονας, 

Προϊσταμένη Τμήματος 
Εποπτείας Ελέγχου και 

Διαχείρισης Κοινωνικών 
Προγραμμάτων Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής 

Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Καραμπέτσου Μαίρη 

Eργοθεραπεύτρια, MSc στη 
Διοίκηση και Οργάνωση 

Υπηρεσιών Υγείας Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας 

(ΕΣΔΥ). Προϊσταμένη 
Τμήματος Προστασίας και 
Προαγωγής της Δημόσιας 
Υγείας, Δήμου Ηρακλείου 
Αττικής, Μέλος του Δ.Σ. 

του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Εργοθεραπευτών - Π.Σ.Ε.- 

Ν.Π.Δ.Δ. Μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής 
της Μ.Κ.Ο. 50και Ελλάς.

Κοτσώνη Ελισάβετ

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, 

Αθλητισμού Δήμου 
Λαγκαδά. Απόφοιτη 

Τμήματος Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών 
της Σχολής Καλών του 

Α.Π.Θ. (άριστα), Απόφοιτη 
τμήματος Αγγλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής του  
Α.Π.Θ. MCs, Ιστορία 
Ανθρωπολογία και 

Πολιτισμός στην Αν. και 
Ν.Α. Ευρώπη MCs, φ. 

Επιστήμες της Αγωγής της 
σχολής Ανθρωπιστικών 

Σπουδών.
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Λάμπρου Νικολέτα

Νοσηλεύτρια στο 
πρόγραμμα Βοήθεια στο 

Σπίτι, Δήμου Ηγουμενίτσας. 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα 

ειδίκευσης στη «Δημόσια 
Υγεία», κατεύθυνση 

«Κοινωνική & Προληπτική 
Ιατρική».

Κωστή Κατερίνα

Προϊσταμένη 
Τμήματος 

Πολιτισμού Δήμου 
Αγ. Αναργύρων-

Καματερού. 
Πτυχιούχος  

Παιδαγωγικής  
Θεάτρου  - Θεατρικού  

Παιχνιδιού με  
Μεταπτυχιακό  Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης 

Επικοινωνίας, του 
Πανεπιστημίου 

Αθηνών, κατεύθυνση  
«Πολιτισμικές 
σπουδές και 
Ανθρώπινη 

Επικοινωνία».

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 - Επισκέπτρια 
Υγείας,  MSc Κοινωνικής 
Πολιτικής, 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.

Μπότου Αναστασία 

Πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου 

Ζωγράφου, Πρόεδρος 
Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Πρόεδρος 

Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ 
Ψυχολογίας.
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Παπαναγιώτου Άννα

Διευθύντρια Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού Δήμου Λοκρών, 
Κοινωνική Λειτουργός Π.Ε. 

Ψυχολόγος .

Πίσπα Γεωργία

Πρόεδρος του Κέντρου 
Πρόληψης Εξαρτήσεων 

και Προαγωγής 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

«Αργώ» των Δήμων 
Παπάγου-Χολαργού-

Αγ. Παρασκευή, 
Ειδική σύμβουλος του 
Περιφερειάρχη Αττικής 

σε θέματα Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων-  Πτυχιούχος 

Φιλοσοφικής Σχολής 
Αθηνών, Ειδ. στον 

τομέα της Ψυχολογίας, 
Μεταπτυχιακό στη 

Φιλοσοφία, ειδ. στην 
Εφαρμοσμένη Ηθική, Υποψ. 

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας 
ΕΚΠΑ.

Παπαστεργίου 
Δήμητρα

Ψυχολόγος Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου 
Λαρισαίων, MSc - 
Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ.

Ράππου Μαριάννα

Πτυχιούχος Γεωπόνος (Msc) 
του Τμήματος Φυτικής 

Παραγωγής, Αρχιτέκτων 
Τοπίου (MA),  Προϊσταμένη 

Τμήματος Μελετών και 
Προγραμματισμού της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
του Δήμου Ιλίου.

Σαββάκης Ηλίας

Χημικός Μηχανικός, MBA, 
MSc στα Πληροφορικά 

Συστήματα, Γενικός 
Γραμματέας Δήμου Αγίου 

Δημητρίου.

Σαμαρά 
Κυπαρισσένια

Επισκέπτρια Υγείας, 
Διευθύντρια Κοινωνικής 
Προστασίας του δήμου 
Αιγάλεω , Μsc δημόσια 

υγεία, Υπ. διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής

Σιδηράς Αναστάσιος

Ειδικευόμενος Ιατρός 
Παθολογίας, Εντεταλμένος 

σύμβουλος του Δήμου 
Κοζάνης για θέματα υγείας. 

Ρεστέμης Ευστάθιος

Πολιτικός  επιστήμων, 
MSc Διοίκηση  Υπηρεσιών 

Υγείας, Μέλος  ΔΣ  
ΕΔΔΥΠΠΥ, Γενικός  
Γραμματέας Δήμου  

Ασπροπύργου. 
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Φέρρας Ιωάννης

MSc στην Ψυχολογία 
Υγείας. Ψυχολόγος 

στη Δ/νση Κοινωνικής 
Πολιτικής & Προαγωγής 

Δημόσιας Υγείας του 
Δήμου Μεταμόρφωσης, 
Υπεύθυνος του Γραφείου 

Ψυχολογικής Υποστήριξης, 
του Συμβουλευτικού 

Σταθμού για την Άνοια, 
και του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του 
Δήμου Μεταμόρφωσης.

Τσακιρούδη Τριάδα

Κοινωνιολόγος - Κοιν. 
Ανθρωπολόγος (Μ.Α.)

Προϊσταμένη Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής & 
Ισότητας των Φύλων του 

Δήμου Αλεξ/πολης. 

Τσάμτσας Γεώργιος

Φυσικοθεραπευτής Δήμου 
Σκιάθου, Διεύθυνση 

Αθλητισμού, Πολιτισμού 
& Κοινωνικής Πρόνοιας, 
Συντονιστής ΕΔΔΥΠΠΥ 

Δήμου Σκιάθου.

Χνιτίδου Μαρία

Προϊσταμένη τμήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου και 

Ποιότητας Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη. BSc Marketing,  
υπ. ΒSc Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
MSc Public Management, 

MSc Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων.  

Τσαπατσάρη 
Ευαγγελία

 Κοινωνιολόγος-
Σύμβουλος Ψυχικής 
Υγείας, Συντονίστρια 
Προγράμματος Υγιών 
Πόλεων, Κοινωνική 

Πολιτική Δήμου
Ν. Φιλαδέλφειας -

Ν. Χαλκηδόνας.  

Τζεμπελίκος 
Δημήτριος

Δρ. Μηχανολόγος 
Μηχανικός, Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης & Διαφάνειας 
Δήμου Αιγάλεω.
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Πιστοποίηση στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.
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Το 2020 ήταν αναμφισβήτητα μια ιδιαίτερα δύσκολη 
χρονιά για όλο τον πλανήτη σε θέματα υγείας. Μια 
χρονιά που δοκιμάστηκαν οι άνθρωποι, οι δομές, τα 

συστήματα υγείας, η επιστημονική κοινότητα, η κοινωνική 
συνοχή, η ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας. 

Ήταν η χρονιά που η ανθρωπότητα ήρθε αντιμέτωπη με τον 
εφιάλτη της πανδημίας, ενός εφιάλτη που συνεχίζεται και 
το 2021. 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του 
Π.Ο.Υ., από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν τα πρώτα 
κρούσματα στην Χώρα μας, δραστηριοποιήθηκε τόσο εντός 
Χώρας ώστε να στηρίξει από πλευράς πληροφοριών και 
τεχνογνωσίας τα μέλη του, όσο και εκτός Χώρας μετέχοντας 
σε όλες τις Ομάδες Εργασίας που δημιούργησε ο Π.Ο.Υ για 
τις πόλεις και τα Εθνικά Δίκτυα μέλη του.
Το 2020 όμως, το  Δίκτυο εκτός της πανδημίας, 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 
μελών του. Ξεκίνησε μάλιστα από το καλοκαίρι του 2020 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, την λειτουργία 
4 Πρότυπων ΚΕΠ Υγείας πέραν των όσων υπάρχουν ήδη 
σε λειτουργία, προκειμένου να προτυποποιηθεί ο τρόπος 
λειτουργίας τους. 

Το 2020 ήταν και  η χρονιά που ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
για την επαναπιστοποίηση του Δικτύου στον Π.Ο.Υ. για την 
7η Φάση των Υγιών Πόλεων (2019-2025) και τον Σεπτέμβριο 
του 2020 κατατέθηκε ο σχετικός φάκελος προς αξιολόγηση, 
μετά την σχετική έγκριση του Προέδρου κ. Γιώργου Πατούλη 
και του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Το 2020 τίθεται σε λειτουργία και μια νέα Επιτροπή, η 
Συμβουλευτική Επιτροπή. Απαρτίζεται από πρώην μέλη 
του ΔΣ που δεν έχουν επανεκλεγεί, επιθυμούν όμως να 
προσφέρουν. 

Το Δίκτυο συνεχίζει και το 2020 να έχει μια ουσιαστική 

Εισαγωγή

συμμετοχή  στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Δικτύων Υγιών 
Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και 
με την όλη δραστηριότητά του αποτελεί ένα από τα πιο 
οργανωμένα και αναγνωρίσιμα Δίκτυα στην Ευρωπαϊκή 
Περιφέρεια του Π.Ο.Υ. Σημαντική αναγνώριση της εργασίας 
του και της διεθνούς αναγνώρισής του, αποτελεί η επιλογή 
του από τα 2 Περιφερειακά Γραφεία του who- Europe και 
του WHO – EMRΟ, ως υπόδειγμα για τις Χώρες του WHO- 
EMRO που θέλουν να δημιουργήσουν Εθνικά Δίκτυα, με 
πρώτη Χώρα το Ιράν. 

Το Ελληνικό Δίκτυο μετέχει καθοριστικά πλέον, στην 
διαμόρφωση των εξελίξεων και της εφαρμογής των νέων 
πολιτικών στην 7η Φάση υλοποίησης του προγράμματος 
που χαράχθηκε και αποφασίσθηκε τα προηγούμενα χρόνια 
και ξεκίνησε να υλοποιείται το 2019. Με εκπροσώπους 
από τα μέλη του, μετέχει σε όλες τις Ομάδες Εργασίας του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου που διαμορφώνουν την πολιτική 
προαγωγής Υγείας. 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων είναι 
σήμερα ένα μεγάλο και ισχυρό Δίκτυο με μέλη 236 Δήμους 
και 2 Περιφέρειες. Είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό μελών 
Εθνικό Δίκτυο του ΠΟΥ Ευρώπης.

Διαθέτει ένα Επιστημονικό Συμβούλιο που εργάζεται για την 
επεξεργασία των Πολιτικών του Π.Ο.Υ. για τις Υγιείς Πόλεις, 
έχει πλέον δημιουργήσει τις προϋποθέσεις οι ΟΤΑ μέλη 
του Δικτύου να μετέχουν στις Συναντήσεις και τις Ομάδες 
Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων, ενώ 
για πρώτη φορά στην μακρόχρονη ιστορία του Δικτύου, η 
Ελλάδα έχει 7 υποψήφιες προς πιστοποίηση  πόλεις στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο του Π.Ο.Υ. 

Σε επίπεδο Ευρώπης, αυτή ήταν η δεύτερη χρονιά της 
7ης Φάσης του προγράμματος (2019-2025) και τίθενται 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 Ανάπτυξης, η Διακήρυξη 
του Μπέλφαστ για τις Υγιείς Πόλεις και η Διακήρυξη των 
Δημάρχων στο Αλμάτι. Ο Π.Ο.Υ. Ευρώπης, δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στο πρόγραμμα και στην περαιτέρω ανάπτυξη και 
ισχυροποίηση του ρόλου των Εθνικών Δικτύων και υπάρχει 
πλέον ισχυρή αντιπροσωπεία Δημάρχων και Στελεχών των 
Υγιών Πόλεων σε όλες τις Ετήσιες Συνόδους των Υπουργών 
Υγείας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με προσυνεδρίες και Διακηρύξεις σχετικά με την 
άποψη των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων επί συγκεκριμένων 
πολιτικών.

Λόγω των συνθηκών της πανδημίας και της έμφασης 
που δόθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό στην κάλυψη 
των αναγκών που προέκυψαν, «πάγωσαν» πολλές από 
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τις προγραμματισμένες εργασίες των Υγιών Πόλεων 
μεταξύ των οποίων και η σύνθεση των νέων και παλαιών 
επιτροπών καθώς και η διαδικασία των πιστοποιήσεων 
τόσο των πόλεων όσο και των Δικτύων.  Το Νοέμβριο, 
ανακοινώνεται η Σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής των 
Υγιών Πόλεων και ανάμεσα στα μέλη που επελέγησαν από 
τον Περιφερειακό Διευθυντή του Π.Ο.Υ. Ευρώπης, βρίσκεται 
ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Ανδρέας Λεωτσάκος.  

Το Ετήσιο Διεθνές Τεχνικό Συνέδριο των Υγιών Πόλεων, 
λαμβάνει Χώρα διαδικτυακά. Κατά την διάρκεια των 
εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε, ως είθισται, 
εκλογική διαδικασία μεταξύ των μελών για την σύνθεση 
της Advisory Committee του Π.Ο.Υ για τα Δίκτυα Υγιών 
Πόλεων όπου η Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς 
Πόλεις του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων κα Νταίζη 
Παπαθανασοπούλου, επανεξελέγη για 5η συνεχή φορά 
εκπροσωπώντας τους Εθνικούς Συντονιστές και τα Εθνικά 
Δίκτυα της Ευρώπης με θητεία μέχρι και το 2022. 

Το 2020, οι ΟΤΑ μέλη του Δικτύου, εκτός των 
πιστοποιημένων, λαμβάνουν μέρος σε Συναντήσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου καθώς και σε Ομάδες Εργασίας 
που οργανώνει με τηλεδιασκέψεις ο Π.Ο.Υ. Η Συντονίστρια 
του  Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Ελληνικού Δικτύου, 

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 Προγράμματος από τα Εθνικά 
Δίκτυα της Ευρώπης.  

Στις σελίδες που ακολουθούν, περιγράφονται οι εργασίες 
του Δικτύου σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.

Νταίζη Παπαθανασοπούλου
Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις  στο Ελληνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. 
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Π.Ο.Υ. Ευρώπης
για τα Εθνικά Δίκτυα.
Κοινωνιολόγος-Κοινωνική Λειτουργός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Εισαγωγή
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Ευρωπαϊκό δίκτυο υγιών πόλεων. 
Πανδημία Covid-19 

Την χρονιά αυτή, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως ήταν φυσικό, στην 
υποστήριξη των Δήμων μελών του και των Εθνικών 

Δικτύων όσο αφορά την τεχνογνωσία, την αλληλεγγύη, την 
συλλογή πληροφοριών από τους Δήμους για την διαχείριση 
της κρίσης, την συλλογή αιτημάτων από τους Δήμους που 
έχρηζαν απάντησης και στην διαμόρφωση πρακτικών 
οδηγιών προς τους πολίτες. Από τις αρχές Μαρτίου 2020 
που επλήγη η Ευρώπη από την πανδημία, το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων ξεκίνησε εβδομαδιαίες διαδικτυακές 
συναντήσεις εργασίας με τους Συντονιστές των Εθνικών 
Δικτύων και των Πόλεων, προκειμένου να συγκεντρώνει 
ανάγκες και προτάσεις, να τις διοχετεύει προς την ηγεσία 
του ΠΟΥ και να λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις. Οι 
Συναντήσεις αυτές ήταν εβδομαδιαίες μέχρι τον Σεπτέμβριο 
του 2020 και μετά πραγματοποιούνταν κάθε δύο εβδομάδες 
μέχρι το τέλος του 2020. 

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, συγκλήθηκε μια έκτακτη 
συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών και των Συντονιστών 
των Πόλεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων για 
την αξιολόγηση των αναγκών των πόλεων σε σχέση με 
την πανδημία COVID-19. Η συνάντηση ήταν μέρος μιας 
συνεχιζόμενης εκτίμησης αναγκών που διεξήχθη από 
την Ομάδα Ανταπόκρισης Κοινοτικής Δράσης (CAI) COV-
ID-19 (Community Action Interventions (CAI) COVID-19 
Response Team) για τον εντοπισμό και την κατανόηση 
των συγκεκριμένων αναγκών ώστε να μπορούν να 
ενισχύσουν τις κοινοτικές προσπάθειες εμπιστοσύνης και 
ανταπόκρισης μέσω κοινοτικής δράσης. Η εκτίμηση των 
αναγκών επέτρεψε στο Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για 
την Ευρώπη να ευθυγραμμίσει στη συνέχεια την τεχνική 
του υποστήριξη και καθοδήγηση για να υποστηρίξει αυτές 
τις προσπάθειες.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environ-
ment-and-health/urban-health/publications/2020/
strengthened-community-resilience-and-covid-19-re-
sponse-through-community-action-interventions-2020

Ήδη από τις αρχές Απριλίου τίθεται σε λειτουργία η σελίδα 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων για την πανδημία
 
https://www.euro.who.int/en/health-topics/envi-
ronment-and-health/urban-health/who-europe-
an-healthy-cities-network/the-who-european-healthy-
cities-network-a-response-to-the-covid-19-pandemic-
close-to-the-people
και εκδίδονται οδηγίες που αφορούν τις πόλεις.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331896/
WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-eng.pd-
f?sequence=1&isAllowed=y

και εκδίδονται οδηγίες που αφορούν τις πόλεις.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331896/
WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-eng.pd-
f?sequence=1&isAllowed=y

Συνολικά στη διάρκεια του έτους, πραγματοποιήθηκαν 28 
Συναντήσεις εργασίας με θέμα την πανδημία. Το Ελληνικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων μετείχε σε όλες τις Συναντήσεις 
Εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια 
όλου του έτους και σε όλες τις ομάδες λήψης αποφάσεων, 
μεταφέροντας ανάγκες και προτάσεις από τις ελληνικές 
πόλεις και τις σχετικές Ομάδες του Επιστημονικού 
Συμβουλίου προς τις ευρωπαϊκές και αντίστροφα. 

Regions and cities of the WHO European Re-
gion commit to safe mobility and transport for 
urban populations. 
Οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρωπαϊκής 
Περιφέρειας του ΠΟΥ δεσμεύονται για ασφαλή 
κινητικότητα και μεταφορά για αστικούς 
πληθυσμούς.

Στις 30 Μαρτίου 2020, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων του ΠΟΥ και το Δίκτυο Περιφερειών για την 
Υγεία του ΠΟΥ εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία 

ζητείται δράση για ασφαλή κινητικότητα και μεταφορές  για 
τους αστικούς πληθυσμούς. 

Η Δήλωση βασίζεται στην αρχή ότι η ζωή και η υγεία δεν 
πρέπει να διακυβεύονται από την ανάγκη μετακίνησης και 
ταξιδιού. Η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της χρήσης γης, του σχεδιασμού των δρόμων, 
του σχεδιασμού και της διακυβέρνησης του συστήματος 
μεταφορών, ειδικά για τους ευάλωτους χρήστες των οδών 
στις αστικές περιοχές. Εξίσου σημαντική είναι η ενίσχυση 
της θεσμικής ικανότητας όσον αφορά την επιβολή του 
νόμου για την οδική ασφάλεια, την ασφάλεια των οχημάτων, 
τη βελτίωση των υποδομών, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τη 
φροντίδα μετά το ατύχημα και τη διαχείριση δεδομένων.

Η ισχυρή ηγεσία και η πολιτική δέσμευση είναι ζωτικής 
σημασίας και οι πόλεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
μπορούν να διαδραματίζουν πλήρως τον ρόλο τους. 
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Protecting nature protects health - lessons for 
the future from COVID-19.
Προστατεύοντας την φύση προστατεύεται η υγεία 
- μαθήματα για το μέλλον από την πανδημία  COV-
ID-19.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 05-06-20

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 
του 2020 επικεντρώνεται στον «Χρόνο για τη φύση» 
γιορτάζοντας τη βιοποικιλότητα και ζητώντας τη 

διατήρησή της. Φυσικά και διαφορετικά περιβάλλοντα 
έχουν βαθιές επιπτώσεις στην υγεία και την ψυχική ευεξία. 
Είναι η αρχική πηγή καθαρού αέρα, νερού και τροφίμων 
που υποστηρίζουν υγιείς ανθρώπινες κοινωνίες. 

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών António 
Guterres σημείωσε πρόσφατα ότι η πανδημία COVID-19 
μας προσφέρει μια ευκαιρία «να χρησιμοποιήσουμε την 
ανάκαμψη για να οικοδομήσουμε καλύτερα» - όχι μόνο 
κοινωνικά και οικονομικά, αλλά και αντιμετωπίζοντας 
επείγουσες ανησυχίες για το περιβάλλον και την αλλαγή του 
κλίματος.

Μετά από αυτήν την επισήμανση, ο ΠΟΥ δημοσίευσε το 
«Μανιφέστο για μια υγιή ανάρρωση από τον COVID-19». 
Ως πρώτη επιταγή, τίθεται  η προστασία και η διατήρηση της 
πηγής της ανθρώπινης υγείας: η φύση.

Οι επιπτώσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον αυξάνουν 
τον κίνδυνο εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών στον 

άνθρωπο, πάνω από το 60% των οποίων προέρχονται από 
ζώα, κυρίως από άγρια ζώα. Τα σχέδια για την αποκατάσταση 
μετά την πανδημία  COVID-19,  εστιάζουν στο  να μειώσουν 
τον κίνδυνο μελλοντικών επιδημιών, επομένως πρέπει να 
προχωρήσουν περισσότερο από την έγκαιρη ανίχνευση 
και τον έλεγχο των επιδημιών. Πρέπει να μειώσουν τις 
επιπτώσεις μας στο περιβάλλον για να μειώσουν τον 
κίνδυνο στην πηγή του.

Το φυσικό περιβάλλον και οι προσβάσιμοι 
χώροι πρασίνου διαδραματίζουν επίσης 
άμεσο ρόλο στην υγεία και την ευεξία. 
Μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, όπως ακραίες 
θερμοκρασίες ή πλημμύρες. μείωση της 
ρύπανσης στον αέρα, το έδαφος ή το νερό  
και μείωση των κινδύνων καταστροφών που 
προκαλούνται από το συνδυασμό ακραίων 
καιρικών φαινομένων και διάβρωσης της 
γης, όπως στην περίπτωση πλημμυρών και 
κατολισθήσεων.

Ως μέρος των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης 
14 και 15, είναι ευθύνη όλων των τομέων να 
προστατεύουν τη φύση και τη βιοποικιλότητα 
και να διατηρούν και να ενισχύουν μια 
ποικιλία από τα άμεσα και έμμεσα οφέλη 
τους για την υγεία και την ευημερία.

Για να συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με 
τις σχέσεις μεταξύ φύσης, βιοποικιλότητας 

και υγείας, ο ΠΟΥ Ευρώπης δημιούργησε ένα ειδικό  στο 
Πανεπιστήμιο του Έξετερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο 
θα παρέχει μια πρώτη έκθεση επισκόπησης το 2021.

WHO European Healthy Cities Network Annual 
Conference. 
« Healthy Cities in times of pandemic: protect-
ing communities and building back better»

8-10 December 2020 . Virtual

Στις 8-10 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 
το πρώτο Ετήσιο Τεχνικό Συνέδριο των Υγιών Πόλεων 
με θέμα «Υγιείς Πόλεις στον καιρό της πανδημίας: 

Προστατεύοντας τις κοινότητες και χτίζοντας ένα καλύτερο 
μέλλον».
Το Συνέδριο επανεξέτασε τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι 
πόλεις για να ανταποκριθούν στις ανάγκες που δημιούργησε 
η πανδημία COVID-19 και  διερεύνησε τις δράσεις που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Φάσης VII, καθώς και των 
εθνικών και διεθνών δεσμεύσεων καικατέληξε σε μια 
Πολιτική Δήλωση:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

«Healthy Cities for building back better: political state-
ment of the WHO European Healthy Cities Network» 
(2021)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340317/
WHO-EURO-2021-2092-41847-57400-eng.pdf

Το Συνέδριο έληξε με την αποδοχή μιας Πολιτικής 
Διακήρυξης, με την οποία οι Δήμαρχοι δεσμεύονται 
να υποστηρίξουν την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Εργασίας 2020-2025  με θέμα “United Ac-
tion for Better Health in Europe”, « Ενοποιημένη Δράση για 
καλύτερη Υγεία στην Ευρώπη», το οποίο προβλέπει 4 τομείς 
στους οποίους θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση.

• Η Ψυχική Υγεία
• Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας
• Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τους εμβολιασμούς μέχρι το 2030
• Υγιέστερες συμπεριφορές που συμπεριλαμβάνουν και 
   στοιχεία της παιδείας και της παράδοσης.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/
european-programme-of-work/european-programme-
of-work-20202025-united-action-for-better-health-in-eu-
rope

Ο Περιφερειακός Διευθυντής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης  Dr Hans 
Henri P. Kluge, στο κλείσιμο του Συνεδρίου αναφέρθηκε 
εκτενέστατα στον σημαντικό ρόλο των πόλεων στην 
διαχείριση των κρίσεων και τόνισε ότι μετά την πανδημία, 
τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Οι πόλεις επανακαθορίζουν τον 
ρόλο τους και έχουν να παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στο μέλλον όσο αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την υγεία, στην ανθεκτικότητα, την βιωσιμότητα, την ίση 
πρόσβαση των πολιτών.

H  βασική δομή των θεματικών του Συνεδρίου στηρίχθηκε 
πάνω στους 6 Πυλώνες Πολιτικής των Υγιών Πόλεων, όπως 
έχουν αποφασισθεί με την Συμφωνία των Δημάρχων στην 
Κοπεγχάγη και παρουσιάσθηκαν εργασίες των Ομάδων 
Εργασίας που έχουν δημιουργηθεί για κάποιες από 
αυτές καθώς και καλές πρακτικές Δήμων που έχουν ήδη 
προσαρμόσει την πολιτική τους σε αυτούς.

Σε μία από αυτές τις θεματικές, που αφορούσε την 
επεξεργασία της πολιτικής για τον Χώρο - Τόπο και την χρήση 
ενός εργαλείου για την καλύτερη μελέτη και αξιολόγηση 
των δράσεων, παρουσιάσαμε (Ν. Παπαθανασοπούλου- 
Κωνσταντίνος Ασίκης από τον Δήμο Φαρκαδόνας, με την 
συνεργασία της Ειρήνης Καρανικόλα από τον Δήμο Πυλαίας 
Χορτιάτη και της Δήμητρας Παπαγεωργίου από τον Δήμο 
Μοσχάτου – Ταύρου ), την μέχρι τώρα εργασία των μελών 
του Επιστημονικού Συμβουλίου για τον συγκεκριμένο 
Πυλώνα, ως ένα δείγμα εργασίας του Ελληνικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων και του τρόπου με τον οποίο οργανώνουμε 
την πολιτική μας για τον συγκεκριμένο Πυλώνα. Τα σχόλια 

από τα εξειδικευμένα στελέχη του Π.Ο.Υ. ήταν ιδιαίτερα 
θετικά και ο Συντονιστής του Τραπεζιού και Σύμβουλος του 
Π.Ο.Υ. Chris Brookes  μας προώθησε την επόμενη κιόλας 
ημέρα πρόσκληση από το Κέντρο Υγείας και Περιβάλλοντος 
του Π.Ο.Υ., ώστε Δήμοι του Ελληνικού Δικτύου που το 
επιθυμούν να μετέχουν σε τρία projects του Κέντρου που 
αφορούν αστική ανάπτυξη, πόλεις με λιμάνια και διαχείριση 
αποβλήτων.
 
Το Συνέδριο παρακολούθησαν αντιπροσωπείες από 
τα Εθνικά Δίκτυα και τις πόλεις μέλη του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου στις οποίες μετείχαν οι Πολιτικοί Εκπρόσωποι και 
οι Συντονιστές των πόλεων και των Δικτύων, εκπρόσωποι 
Περιφερειών, Υπουργείων Υγείας και εκπρόσωποι Υγιών 
Πόλεων από άλλες Ηπείρους.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, έλαβαν χώρα 
δύο σημαντικές εκλογές που αφορούν την παρουσία του 
Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων στον Ευρωπαϊκό χώρο 
του Π.Ο.Υ. 

Επελέγη από τον Περιφερειακό Δ/ντή του ΠΟΥ Ευρώπης 
ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Ανδρέας Λεωτσάκος, 
ως μέλος της νεοσύστατης Πολιτικής Επιτροπής  που θα 
συνεργάζεται με τον εκάστοτε Περιφερειακό Διευθυντή 
για την πολιτική κατεύθυνση των Δικτύων Υγιών Πόλεων 
και επαναπροτάθηκε και εξελέγη για 5η συνεχή φορά 
από τους Εθνικούς Συντονιστές των Δικτύων, η κ. Νταίζη 
Παπαθανασοπούλου, στην Advisory Committee του Π.Ο.Υ. 
για τα Εθνικά Δίκτυα Υγιών Πόλεων. 
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Η παρουσία του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων στο 
Συνέδριο ήταν ιδιαίτερα σημαντική, με 70 συμμετοχές 
πολιτικών και υπηρεσιακών στελεχών από όλη την Χώρα, 
με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο του 
Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων κ. Γιώργο Πατούλη. 

Το Ελληνικό Δίκτυο έδωσε επίσης το παρόν

• με παρουσίαση της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του 
Δικτύου, από την Νταίζη Παπαθανασοπούλου στην ειδική 
παράλληλη Συνεδρίαση για τα Εθνικά Δίκτυα,

• με 3 Καλές Πρακτικές από τους Δήμους Αλεξανδρούπολης 
(Τριάδα Τσακιρούδη), Ασπροπύργου (Ευστάθιος Ρεστέμης) 
και Παλαιού Φαλήρου (Γιάννης Αρκουμάνης),

• με παρουσία αρκετών πολιτικών μελών της ελληνικής 
αντιπροσωπείας στην ειδική κλειστή συνεδρίαση μεταξύ 
του Περιφερειακού Διευθυντή του ΠΟΥ και πολιτικών 
από τις πόλεις του Δικτύου, όπου μεταξύ άλλων από 
ελληνικής πλευράς παρέστησαν οι: Ανδρέας Λεωτσάκος, 
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας και ο Γιάννης 
Φωστηρόπουλος, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου.

• Με πολιτικές δηλώσεις στην λήξη του Συνεδρίου από την κ. 
Τσότου Βασιλική, Αντιδήμαρχο Ηγουμενίτσας, τον Πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων κ. Κωνσταντίνο 
Καράμπελα και την κ. Νίκη Τρίγκα, Δημ. Σύμβουλο Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού.

• Με παρουσίαση της λειτουργίας του σε ειδική παράλληλη 
Συνεδρία για τα Εθνικά Δίκτυα

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ελληνική αποστολή, εκτός 
του Προέδρου του Δικτύου και Περιφερειάρχη Αττικής κ. 
Γιώργου Πατούλη, συμμετείχαν 18 πολιτικοί από Δήμους 
μέλη του Δικτύου. 

Από το Συνέδριο προέκυψαν πολλά συμπεράσματα και 
ως προς την πορεία και την υλοποίηση των πολιτικών των 
υγιών πόλεων και ως προς την πρωτόγνωρη υγειονομική 
κρίση στην οποία βρέθηκε ο πλανήτης και ο σημαντικός 
ρόλος που έπαιξαν οι Πόλεις στην υποστήριξη των πολιτών. 

Η Τοπική αυτοδιοίκηση αναγνωρίζεται σε όλο τον πλανήτη, 
ως ο πολιτικός φορέας που στέκεται ως ο άμεσος αρωγός 
στους πολίτες, ότι και αν συμβεί. 

Αυτή η κρίση που διανύουμε, μας έδειξε τα κενά που 
έχουμε στα συστήματά υγείας  και κατέδειξε ελλείματα που 
μας κάνουν λιγότερο αποτελεσματικούς και ευάλωτους στο 
απρόσμενο. 
Η επόμενη μέρα δεν θα είναι ίδια για τις πόλεις πουθενά 
στον πλανήτη. 
Κερδισμένες θα βγουν οι χώρες και οι πόλεις που 
θα διδαχθούν από τον τρόπο που αντιμετώπισαν την 
υγειονομική κρίση και τα μέτρα που χρειάστηκε να πάρουν. 
Από τις θεσμικές αλλαγές που θα χρειαστεί να 
θεσμοθετήσουν, από τις μόνιμες δομές που θα χρειαστεί να 
δημιουργήσουν, από τις συνεργασίες που θα χρειαστεί να 
καθιερώσουν και γενικά από όλα τα μέτρα που χρειάστηκε 
ταχύτατα να υιοθετήσουν για να μειώσουν τον κίνδυνο της 
ανθρώπινης καταστροφής! 

Σε αυτό το Συνέδριο αναδείχθηκε περίτρανα ο ρόλος των 
πόλεων, των περιφερειών, των τοπικών αρχών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζοντας ακόμη 
περισσότερο την συμβολή τους με αιχμή τις Υγιείς Πόλεις, 
έδωσε το παρόν στο Συνέδριο με όλη του την ηγεσία όχι 
μόνον από την Ευρώπη αλλά και με εκπροσώπους από 
άλλες Ηπείρους. Η Διακήρυξη που υπογράφηκε με την λήξη 
του Συνεδρίου, αναγνωρίζει ακόμη περισσότερο τον ρόλο 
των πόλεων στα θέματα Υγείας καθώς και στον σημαντικό 
ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν και στην ενημέρωση 
του πληθυσμού για το εμβόλιο.

Ιδιαίτερη επαινετική αναφορά έκανε στο Ελληνικό Δίκτυο 
και η Dr Maha El Adawy, Director, Health Protection and 
Promotion από το Περιφερειακό Γραφείο του Π.Ο.Υ. για την 
Ανατολική Μεσόγειο, η οποία αναφέρθηκε στην επίσκεψη 
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αποστολής που είχε διοργανώσει το Γραφείο της τον 
περασμένο Ιανουάριο στο οποίο μετείχαν και ο Υφυπουργός 
Υγείας του Ιράν με αρκετούς αξιωματούχους προκειμένου 
να γνωρίσουν στην πράξη την λειτουργία ενός Εθνικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων και τόνισε την υποδειγματική 
λειτουργία και την συνέχιση της συνεργασίας.
Το Συνέδριο κάθε ημέρα παρακολουθούσαν περισσότεροι 
από 2.000 Σύνεδροι από 54 Χώρες, 38 ευρωπαϊκές και 16 
από άλλες Ηπείρους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΏΝ ΠΟΛΕΩΝ.
                                          
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Διαδικτυακά

Στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου, το πρωϊνό της 
πρώτης ημέρας, πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση 
εργασίας των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών 

Πόλεων. 

Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την 
πορεία του προγράμματος, την διαδικασία πιστοποίησης, τις 
εκλογικές διαδικασίες για τα νέα μέλη της Advisory Com-
mittee, την πανδημία και την διαχείρισή της από τις πόλεις 
μέλη, και διάφορα θέματα εργασίας για την περαιτέρω 
εξέλιξη του προγράμματος, ανάγκες, προτάσεις που 
υπάρχουν, επισημάνσεις προς τον Π.Ο.Υ. , ανταλλαγή ιδεών, 
γνωριμία με νέα μέλη κλπ. 

Στην διάρκεια των εργασιών της Συνάντησης, ετέθησαν οι 
υποψηφιότητες για τα νέα μέλη της Advisory Committee  
και ανακοινώθηκαν. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ  ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΏΝ ΠΟΛΕΩΝ.

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, Διαδικτυακά

Παράλληλα, το πρωί της 2ης ημέρας του Συνεδρίου, 
πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Εργασίας  των 
Εθνικών Συντονιστών των 32  Εθνικών Δικτύων της 

Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Π.Ο.Υ., την οποία οργάνωσε 
και συντόνισε η κ. Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Συντονίστρια 
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Ελληνικού Δικτύου. 
Στην συνάντηση ελήφθησαν ιδιαίτερα σημαντικές 
αποφάσεις για την εξέλιξη των Εθνικών Δικτύων και την 
περαιτέρω εξέλιξη τους και ετοιμάστηκε ήδη από τα μέλη 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής η αναφορά της Συνάντησης 

για να σταλεί προς τον Π.Ο.Υ. Τα κυριότερα θέματα που 
συζητήθηκαν και αφορούν τα Δίκτυα είναι.

1. Ερωτηματολόγιο διερεύνησης αναγκών προς τα Εθνικά 
Δίκτυα που δεν έχουν καταθέσει Επιστολή και αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Από τα 32 Εθνικά Δίκτυα έχουν 
στείλει επιστολή 11 και έχουν καταθέσει ήδη αίτηση τα 7. 

2. Παροχή τεχνογνωσίας στα Εθνικά Δίκτυα που δεν 
έχουν προχωρήσει τις προαπαιτούμενες εργασίες ώστε να 
καταθέσουν αίτηση πιστοποίησης.

3. Δημιουργία ομάδας Συμβούλων (Mentors) από έμπειρους 
Συντονιστές προς νέους.

4. Ειδική Μέριμνα για τις Χώρες που επιθυμούν να 
δημιουργήσουν Δίκτυο αλλά δεν έχουν την τεχνογνωσία με 
έκδοση εγχειριδίου οδηγιών. 

5. Υιοθέτηση διαδικτυακής επικοινωνίας των Εθνικών 
Συντονιστών σε τακτική βάση για τον μεταξύ τους Συντονισμό 
και την θεσμοθέτηση συνεργασιών και δικτύωσης.

6. Υιοθέτηση τουλάχιστον μιας κοινής δράσης ετησίως των 
Εθνικών Δικτύων.

7. Επαναδραστηριοποίηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
με τις δραστηριότητες και αρμοδιότητες που είχε μέχρι πριν 
ένα χρόνο.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ART & HEALTH 
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Παράλληλη δράση επ’αφορμής του Συνεδρίου, ήταν η  
Έκθεση από Δήμους μέλη τόσο του Ευρωπαϊκού, όσο 
και των Εθνικών Δικτύων, με θέμα την συμβολή της 

Τέχνης στην προαγωγή της Υγείας. 

Από ελληνικής πλευράς μετείχαν με αποστολή εκθεμάτων 
οι Δήμοι: Αλεξανδρούπολης, (Μαρία Ποριαζίδου), Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού, (Αγγελική Οικονομοπούλου), 
Ηγουμενίτσας, (Νικολέτα Λάμπρου), Πυλαίας-Χορτιάτη, 
(Ειρήνη Καρανικόλα).

1. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ

Κατά την διάρκεια του 2020 σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
λειτούργησαν Ομάδες Εργασίας για την επεξεργασία 
διαφόρων θεμάτων, στις οποίες από ελληνικής πλευράς 
μετείχαν ανά Ομάδα οι:

1. Υγεία και Περιβάλλον
Ν. Παπαθανασοπούλου, Σ. Κοφινά, Ε. Ευαγγέλου, 
Η. Σαββάκης, Ε. Φερεκύδου, Γιάννης Φέρρας

2. PLACE standard tool. Place, Health, Inequalities & 
Well-Being Working Group
Η Ομάδα αυτή συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της 
Σκωτίας και έχει αναλάβει να μελετήσει την δημιουργία ενός 
«εργαλείου» που θα χρησιμοποιηθεί για την πληρέστερη 
μελέτη των Χώρων ανεξαρτήτως μεγέθους, στο πλαίσιο του 
Πυλώνα Place από τους βασικούς Πυλώνες πολιτικής στην 
7η Φάση. Στην Ομάδα από ελληνικής πλευράς, μετέχουν 
οι: Ν. Παπαθανασοπούλου, Ε. Καρανικόλα, Κ. Ασίκης, Δ. 
Παπαγεωργίου

1. Ομάδα Εργασίας για την πανδημία Covid -19
Η Ομάδα αυτή εργάσθηκε καθ’όλη την διάρκεια του έτους 
με αντικείμενο την πανδημία, όπως ήδη έχει αναφερθεί 
στην Ενότητα για την πανδημία. 
Από ελληνικής πλευράς μετείχαν οι:  Ν. Παπαθανασοπούλου, 
Ε. Καρανικόλα, Γιάννης Αρκουμάνης.

2. Tenth Meeting of the European Environment and Health 
Task Force
Τις εργασίες παρακολούθησαν από ελληνικής πλευράς οι: 

Ν. Παπαθανασοπούλου, Μ. Ράππου, Κ. Μάρκου.

3. WP6 Webinar on Healthy Placemaking
Από ελληνικής πλευράς, μετείχε η Μαριάννα Ράππου

4. Urban Health and Aging: Policy Implications of MINDM-
AP results.
Από ελληνικής πλευράς, μετείχε ο Γιάννης Φέρρας

2. WΕΒΙNARS 

Από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο οργανώθηκαν όλο το έτος και 
συνεχίζουν και το 2021 μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια 
για τους Πολιτικούς και τους Συντονιστές των πόλεων και 
των Εθνικών Δικτύων, όπως :

• Chemical impacts in fighing COVID 19
• Protocol on water and Health. Don’t forget the small 
   ones. The costs and financing of small-scale water 
   supply and sanitation services in the Pan-european 
   region
• COVID 19 Risk Communication and Community 
   Engagement Webinar1
• COVID 19 Risk Communication and Community 
   Engagement Webinar2
• COVID 19 Risk Communication and Community 
   Engagement Webinar3
• COVID 19 Behavioural Bottlenecks: Walking
   on Shifting Sands
• Protocol on water and Health Surveillance of Covid 19 
   virus in wastewater: where we stand
• Communication considerations for Covid 19
   Vaccine Introduction
SESSION 2: How to respond to vocal vaccine deniers in 
public
Session3: Vaccine safety and other considerations
SESSION 5: Using behavioural insights to prepare for 
COVID 19 vaccine deployment

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ

Τεχνική και ενημερωτική επίσκεψη  του Υφυπουργού 
Υγείας και υψηλόβαθμων στελεχών του Ιράν με την 
συνοδεία και υποστήριξη διευθυντικών στελεχών 

του Who Europe, Who EMROαι των Γραφείων του Π.Ο.Υ. 
Ελλάδος και Ιράν.
 
Technical visit for Healthy Cities, Athens, 14-17 January 2020

Από τις 14 έως τις 17 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα, μετά από αίτημα του WHO – EMRO ( Περιφέρεια 
Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής) και της Κυβέρνησης 
του Ιράν (Υπουργείο Υγείας), τεχνική και ενημερωτική 
επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας και  υψηλόβαθμων 
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στελεχών του Υπουργείου Υγείας του Ιράν, του WHO-EM-
RO, του WHO Europe και των Γραφείων του Π.Ο.Υ. στο Ιράν 
και στην Ελλάδα, προκειμένου να δουν από κοντά πως 
υλοποιείται το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις από το Ελληνικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων και Δήμους μέλη του καθώς επίσης 
και πως λειτουργεί ένα Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεωντης 
Ευρώπης, προκειμένου να ιδρύσουν και αυτοί ένα 
αντίστοιχο.
 Η επίσκεψη ήρθε σαν συνέχεια της πρόσκλησης που είχε 
λάβει από το WHO- EMRO η Συντονίστρια του Προγράμματος 
Υγιείς Πόλεις του Ελληνικού Δικτύου ως WHO Advisor, να 
μιλήσει στην Συνάντηση Εργασίας των Χωρών του WHO 
EMRO που πραγματοποιήθηκε στο Κουβέϊτ, με στόχο 
την δημιουργία Εθνικών Δικτύων Υγιών Πόλεων στην 
συγκεκριμένη Γεωγραφική Περιφέρεια του Π.Ο.Υ. 

Οι Στόχοι της αποστολής, όπως τους έθεσε το Υπουργείο 
Υγείας του Ιράν, ήταν οι εξής:

• Ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων σχετικά με την  
   εφαρμογή του προγράμματος «Υγιής Πόλη», του Εθνικού 
   Δικτύου Υγιείς Πόλεις στην Ελλάδα 

• Συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών, του Ιράν και της 
   Ελλάδας, ως εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας 
   και της Περιφέρειας Ανατολικής Μεσογείου του Παγκό-
   σμιου Οργανισμού Υγείας για την εφαρμογή του
   προγράμματος «Υγιείς πόλεις» και για την έναρξη ενός 
   μοντέλου διαπεριφερειακής συνεργασίας 

• Σχεδιασμός  για τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Υγιών 
   Πόλεων στο Ιράν ως η πρώτη χώρα στην περιοχή της 
   Ανατολικής Μεσογείου που θα εφαρμόσει ένα «Δίκτυο 
   Υγιών Πόλεων».

Πρόγραμμα επίσκεψης

Το Πρόγραμμα όπως είχε προταθεί από ελληνικής πλευράς 
και έγινε πλήρως αποδεκτό, είχε τους εξής στόχους:

- Να πραγματοποιηθεί γνωριμία και συζήτηση πολιτικών 
θεμάτων  μεταξύ των φιλοξενούμενων και του Προέδρου 
και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου. 
Η Συνάντηση ήταν η πρώτη από μια σειρά επαφών και 
πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής 
και Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
κ. Γιώργου Πατούλη. Ο Πρόεδρος του Δικτύου και ο 
Υφυπουργός Υγείας είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
απόψεις. Οι επικεφαλής του ΠΟΥ Ευρώπης και WHO EMRO, 
επίσης τοποθετήθηκαν σε διάφορα θέματα και ακολούθως 
η συζήτηση διευρύνθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων. 
Η συνάντηση έληξε με αναμνηστικές φωτογραφίες και 
ανταλλαγή δώρων. 

- Να πραγματοποιηθεί ευρεία συζήτηση επί επιστημονικών 
θεμάτων και συζήτηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του 

Επιστημονικού Συμβουλίου. Στην αποστολή παρουσιάστηκε 
με λεπτομέρειες η λειτουργία του Ελληνικού Δικτύου, οι 
Στόχοι, ο τρόπος επεξεργασίας των πολιτικών, η εργασία 
που έχει γίνει για την ανάπτυξη πολιτικών βασισμένων 
στους 6 Πυλώνες των Υγιών Πόλεων βάσει του Συμφώνου 
της Κοπεγχάγης, οι επεξεργασία των 17 Στόχων της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και η ανάπτυξη τοπικών πολιτικών, η 
υιοθέτηση της διατομεακής συνεργασίας κλπ. Για τον σκοπό 
αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικές Συναντήσεις. Η 
μία στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών και η δεύτερη 
στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. 

Έγινε παρουσίαση του εργαστηρίου για τους 6 Πυλώνες 
που είχε πραγματοποιηθεί ένα μήνα πριν. Την παρουσίαση 
έκαναν οι επικεφαλής των Ομάδων, Ευστάθιος Ρεστέμης, 
Δήμητρα Παπαγεωργίου, Αγγελική Οικονομοπούλου, 
Νατάσσα Κεντεποζίδου, , Μαίρη Καραμπέτσου και η Νταίζη 
Παπαθανασοπούλου. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσίαση των 
Συντονιστών των Δήμων Αιγάλεω ( Κυπαρισσένια Σαμαρά), 
Σπάτων Αρτέμιδος ( Μαρία Πρίφτη) και Μοσχάτου – Ταύρου 
( Δήμητρα Παπαγεωργίου), για τον τρόπο με τον οποίο 
εργάζονται ως Υγιείς Πόλεις ακολουθώντας την μεθοδολογία 
των Υγιών Πόλεων.

 Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να κάνουν πολλές 
ερωτήσεις και να αναπτυχθεί εκτεταμένη συζήτηση επάνω 
στον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου, των Δήμων κατά την 
εφαρμογή του Προγράμματος  και της επεξεργασίας των 
Επιστημονικών θεμάτων.
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• Να πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε Δήμους του Δικτύου 
για να δουν τις πρακτικές εφαρμογές των πολιτικών και  τον 
τρόπο με τον οποίο εργάζονται πόλεις του Δικτύου ως Υγιείς 
Πόλεις. 

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στους Δήμους: 
Παλαιού Φαλήρου όπου τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος 
Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο Πολιτικός Υπεύθυνος Γιάννης 
Αρκουμάνης και Ομάδα στελεχών του Δήμου. Η εφαρμογή 
που τους παρουσιάσθηκε ήταν η Αστική ανάπλαση του 
παραλιακού μετώπου, η ανάπτυξη χώρου ελλιμενισμού 
σκαφών αναψυχής και η συμβολή της στην οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής, στην ποιότητα ζωής, στην αύξηση 
του πρασίνου, στην αξιοποίηση ελεύθερου ανοικτού χώρου 
με την δημιουργία πολυχρηστικού πάρκου. 
Με την ευκαιρία επισκεφθήκαμε το θωρηκτό Αβέρωφ 
το οποίο βρίσκεται ελλιμενισμένο εκεί και λειτουργεί ως 
πλωτό Μουσείο. 

Ασπροπύργου, όπου τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος 
Νικόλαος Μελετίου, ο Πολιτικός Εκπρόσωπος και μέλος 
ΔΣ του Δικτύου Ευστάθιος Ρεστέμης, η Συντονίστρια του 
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στον Δήμο Μαρία Τσολερίδου 
και πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου. Έγινε 
παρουσίαση των προγραμμάτων του Δήμου για τον έλεγχο 
της ποιότητας του αέρα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής, του προγράμματος που έχουν για τους 
Ρομά και της συνεργασίας του Δήμου με το Διυληστήριο 
της περιοχής (ΕΛΠΕ) σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας 
στην ευρύτερη περιοχή, στους εργαζόμενους καθώς και σε 
χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων στην πόλη. 

Ακολούθως, μεταβήκαμε στις εγκαταστάσεις των 
διυλιστηρίων για να δουν από κοντά τις συνθήκες και τα 
μέτρα υγιεινής και ασφάλειας καθώς επίσης και τον τρόπο 
με τον οποίο εργάζεται η συγκεκριμένη εταιρεία για τους 
17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης στα πλαίσια της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπου τους υποδέχθηκε ο 
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Δήμαρχος Σταύρος Τσίρμπας, η Πολιτική Υπεύθυνη  Νίκη 
Τρίγκα, η Διευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών και μέλος 
του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγγελική Οικονομοπούλου, 
η Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις Νατάσσα 
Κεντεποζίδου, πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη του 
Δήμου εκπρόσωποι συλλόγων και κάτοικοι του Δήμου. 
Παρουσιάσθηκε το κοινωνικό πρόγραμμα του Δήμου, 
παρουσιάσθηκε η δουλειά που γίνεται στην χορωδία των 
ΑμεΑ, και η συνεργασία του Δήμου με τον Σύλλογο Γονέων 
των ΑμεΑ καθώς και η συνεργασία του Δήμου με τους 
παραγωγούς προϊόντων και την αγορά χωρίς μεσάζοντες.

Ηρακλείου Αττικής. Η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο 
Α΄ΚΑΠΗ του Δήμου  όπου τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος 
Νίκος Μπάμπαλος, η Διευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών 
και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Μαίρη 
Καραμπέτσου, η Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς 
Πόλεις Κατερίνα Πλεξίδα, πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη του 
Δήμου.
Παρουσιάσθηκε το πρόγραμμα του Δήμου για την Υγιή 
Γήρανση, και η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού 
για την άνοια. Μέλη των ΚΑΠΗ είχαν μαγειρέψει εκλεκτούς 
μεζέδες για τους καλεσμένους και χόρεψαν μαζί τους.

Νέα Φιλαδέλφεια- Νέα Χαλκηδόνα. Η Συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε επίσης σε ΚΑΠΗ του Δήμου, όπου τους 
υποδέχθηκε ο Πολιτικός υπεύθυνος Χρήστος Γρετζελιάς,
η Συντονίστρια του Προγράμματος και Διευθύντρια 
Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Ευαγγελία Τσαπατσάρη, Πολιτικά 
και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου. 

Ο φυσικοθεραπευτής Αποστόλης Εμμανουηλίδης και 
μέλη του ΚΑΠΗ, παρουσίασαν πρόγραμμα θεραπευτικής 
γυμναστικής για ηλικιωμένους. 

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με εκλεκτά εδέσματα που 
είχαν ετοιμάσει τα μέλη του ΚΑΠΗ, ορχήστρα με ελληνική 
μουσική και φυσικά χορό. 

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των επισκέψεων και των επαφών, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ της 
αποστολής από το Ιράν, των επικεφαλής των WHO EU-
ROPE και WHO- EMRO , των  επικεφαλής των  Γραφείου 
του ΠΟΥ στο Ιράν και την Ελλάδα και της Συντονίστριας του 
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του ΕΔΔΥΠΠΥ. 
Έγινε αποτίμηση της επίσκεψης και των αποτελεσμάτων 
που προκύπτουν και χαράχθηκαν τα επόμενα βήματα με 
ομόφωνη συμφωνία:

• Διεξαγωγή έρευνας πεδίου στις  δύο χώρες,  υποστηριζόμενη 
    από τον ΠΟΥ, για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας,
    του αντίκτυπου και των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
   «Υγιής πόλη» για την ανάπτυξη και την υγεία 

• Ανταλλαγή εμπειριών, ειδικών εκπαιδευτικών
   συναντήσεων μεταξύ των δύο περιοχών EMRO & EURO.

• Δυνατότητα χρήσης πληροφοριών από δύο χώρες και
   δύο περιοχές σχετικά με την πρόοδο των προγραμμάτων 
   Healthy Cities.

• Επιλογή Συνεργαζόμενου Κέντρου με τον ΠΟΥ για την 
   υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος Υγιείς 
   Πόλεις στο Ιράν.

• Εξωτερική αξιολόγηση του Δήμου  Shahand Healthy City 
   από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον Απρίλιο - Μάιο 
   2020 για την επίσημη πιστοποίηση της πόλης (εάν είναι 
   επιτυχής) 

• Προετοιμασία μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των
   περιφερειών EMRO και EURO του ΠΟΥ για την επέκταση 
   των περιφερειακών συνεργασιών σχετικά με τις υγιείς πόλεις
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• Να συμπεριληφθεί στις Ετήσιες Εκθέσεις  προόδου  του 
   ΠΟΥ στις περιοχές  EURO και EMRO του προγράμματος 
   «Υγιείς πόλεις» 

• Ανάθεση σε έναν Υπεύθυνο ( focal point)  για τις  υγιείς 
   πόλεις σε όλες τις χώρες εφαρμογής στην περιοχή EMRO  
   να ακολουθήσει τεκμηριωμένη προώθηση προγραμμάτων 
   για την ανάληψη  πολιτικής δέσμευσης των χωρών μελών 

• Επέκταση ισχύος των πιστοποιητικών EMRO Healthy City 
   από 3 σε 5 χρόνια (όπως το WHO EURO) 

• Ανάπτυξη πλαισίου ή κατευθυντήριων οδηγιών για τη 
   δημιουργία Εθνικών Δικτύων Υγιών Πόλεων από τον ΠΟΥ

• Δημιουργία Δικτύων Υγιών Πόλεων στην περιοχή του Ιράν 
   με βάση τις 20 Υγιείς Πόλεις που υφίστανται, ως μοντέλο 
   ανάπτυξης Εθνικών Δικτύων  για την περιοχή EMRO 

• Συνεργασία με το UN-Habitat, το UNDP, τη UNICEF υπό 
   την ηγεσία και καθοδήγηση του ΠΟΥ τόσο σε εθνικό όσο 
   και σε περιφερειακό επίπεδο.

• Πρόσκληση επιλεγμένης αντιπροσωπείας Δημάρχων 
   και Συντονιστών  από το Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων της 
   Ελλάδας για επίσκεψη στο Ιράν τον Μάιο-Ιούνιο του 2020.

Στην αποστολή έλαβαν μέρος οι εξής:

Αποστολή από το Ιράν, Dr Alireza Raeisi, Deputy Minister 
for Health, MoHME, Dr Mohammad Assai, Adviser to the 
Minister, Ministry of Health and Medical Education (Mo-
HME), Dr Ali Delpisheh, Chief Secretary of the Supreme 
Council for Health and Food Security, MoHME, 
Dr Jafar Sadeghtabrizi, Head of Health Network Manage-
ment, MoHME, 

WHO IRAN Office

Dr Christoph Hamelmann (WR), WHO Iran Country Office, 
Parnian Kord-Shakeri (Ms.), Consultant, World Health Or-
ganization, Tehran, Iran, 

WHO - EMRO

Dr. Maha El Adawy, Director, Division of Health Protection 
and Promotion, 
Dr. Samar Elfeky, Technical Officer, Research Promotion 
and Development, Department of Information, Evidence 
and Research, Focal Point for Healthy Cities, 

WHO EUROPE

Monika Kosinska, Programme Manager, Governance for 
Health, Division of Policy and Governance for Health and 
Well-being, Focal Point for Healthy Cities, 
Tiliuine Adam, Officer,  Governance for Health, Division of 

Policy and Governance for Health and Well-being 

WHO Country Office Greece
Dr. Mariana Trias

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΣ 
ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΔΙΚΤΥΟ 

Σε εθνικό επίπεδο το 2020  ήταν μια ιδιαίτερα 
δημιουργική χρονιά κατά την οποία το Δίκτυο έδωσε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξής κύριες εργασίες:

1. Στην επιστημονική και λειτουργική υποστήριξη των 
Δήμων μελών του στην διαχείριση της πανδημίας, 
2. Στην συνέχιση της προετοιμασίας για την επαναπιστοποίησή 
του στον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, την προσαρμογή 
και ενσωμάτωση των απαιτούμενων πολιτικών και τέλος, 
την σύνταξη του σχετικού φακέλου και την υποβολή του 
στον Π.Ο.Υ. 
3. Στην προώθηση των Δήμων που επιθυμούν να 
πιστοποιηθούν ως project cities 
4. Στην υλοποίηση μιας σειράς προγραμμάτων για 
τους Δήμους μέλη , συνεργασίες με Επιστημονικούς 
φορείς, Πανεπιστήμια, άλλες ΜκΟ και Πανελλήνιες 
Εκστρατείες με κύριο στόχο την πρόληψη των ασθενειών, 
τον προσυμπτωματικό έλεγχο, την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας, τα οποία παρουσιάζονται 
αναλυτικά στην συνέχεια.

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια του 2020, το  Ελληνικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., έχει να παρουσιάσει το εξής έργο 
το οποίο αναλύεται στις σελίδες που ακολουθούν:

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19

Με την έναρξη της πανδημίας, στο Επιστημονικό Συμβούλιο 
του Δικτύου σχηματίσθηκαν άμεσα Ομάδες Εργασίας 
προκειμένου να συγκεντρώνουν έγκυρες πληροφορίες 
και να επεξεργασθούν το υλικό που θα ήταν χρήσιμο στους 
Δήμους μέλη. 

Τις Ομάδες όλες συντόνιζε η Συντονίστρια του προγράμματος 
Υγιείς Πόλεις του ΕΔΔΥΠΠΥ κα Νταίζη Παπαθανασοπούλου 
η οποία μετείχε παράλληλα και στην αντίστοιχη Ομάδα 
Εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Από τα Κεντρικά 
Γραφεία, η Διοικητική Διευθύντρια Ελίζα Φοινίτση, ανέλαβε 
την δημιουργία διαδικτυακού κόμβου στην ιστοσελίδα, την 
καταχώρηση του υλικού και την συνεχή ανανέωσή του. 

Το υλικό, εκτός από την ιστοσελίδα του Δικτύου, επικοινωνήθηκε  
και μέσω της σελίδας του Δικτύου στο facebook. 
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Σχηματίσθηκαν οι εξής Ομάδες οι οποίες εργάσθηκαν επί 
καθημερινής βάσης, εκτός ωραρίου εργασίας, καθ’όλη την 
διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας και στην αρχή 
του δεύτερου, προετοιμάζοντας υλικό να σταλεί για τα παιδιά 
και τους εκπαιδευτικούς για την έναρξη των σχολείων:

1. Νέες Δομές στους Δήμους, τηλεφωνικό κέντρο, κατ’οίκον 
υποστήριξη και βοήθεια. Οδηγίες, εγκύκλιοι, πρότυπα για 
συγκέντρωση στοιχείων και καταγραφή αιτημάτων κλπ.

Η Ομάδα αυτή επιφορτίσθηκε να συγκεντρώνει τις 
εγκυκλίους, τις οδηγίες για δημιουργία νέων υπηρεσιών 
και να δημιουργήσει πρότυπα έντυπα τόσο εισηγητικά για τα 
Δημοτικά Συμβούλια, όσο και λειτουργίας των υπηρεσιών 
αυτών. 

- Παπαγεωργίου Δήμητρα ( Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου)
- Καραμπέτσου Μαίρη ( Δήμος Ηρακλείου Αττικής)
- Σαμαρά Κυπαρισσένια ( Δήμος Αιγάλεω)
- Τσαπατσάρη Ευαγγελία (Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας -
   Ν. Χαλκηδόνας )
- Δρίζη Ειρήνη (Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης)                                                                                                                                    
- Ιατράκη  Ελίζα (Δήμος Χερσονήσου)                                                                                                                                      
- Μπότου Αναστασία (Δήμος Ζωγράφου)

2. Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης σωματικής και ψυχικής 
υγείας όλων των ηλικιών. Πληροφορίες που πρέπει να 
δίνονται.

Η Ομάδα συγκέντρωσε τις πληροφορίες που πρέπει να 
δίνονται από τα τηλεφωνικά Κέντρα, υλικό που θα βοηθήσει 
στην σωστή πληροφόρηση, οδηγίες από τις Πανεπιστημιακές 
Σχολές, μετέφρασε οδηγίες από Διεθνείς Οργανισμούς και 
συγκέντρωσε υλικό προς χρήση για την υποστήριξη των 
πολιτών.

- Παπαγεωργίου Δήμητρα (Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου)
- Οικονομοπούλου Αγγελική (Δήμος Αγίων Αναργύρων - 
   Καματερού)
- Καραμπέτσου Μαίρη (Δήμος Ηρακλείου Αττικής)
- Σαμαρά Κυπαρισσένια (Δήμος Αιγάλεω)
- Τσαπατσάρη Ευαγγελία (Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας -
   Ν. Χαλκηδόνας                                                                                                                               
- Μπότου Αναστασία (Δήμος Ζωγράφου)
- Ιατράκη Ελίζα (Δήμος Χερσονήσου) 

3. Δομές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Μέτρα 
προστασίας εργαζομένων - Υγιεινή Εργαζομένων. Υγιεινή 
Χώρων

Η Ομάδα ανέλαβε να συγκεντρώσει, επεξεργασθεί, 
μεταφράσει ή δημιουργήσει υλικό βοηθητικό για τους 
προαναφερόμενους τομείς από την Ελλάδα, την ΕΕ και τον 
Π.Ο.Υ. 

- Κεντεποζίδου Νατάσσα (Δήμος Αγίων Αναργύρων -
   Καματερού)
- Καραμπέτσου Μαίρη ( Δήμος Ηρακλείου Αττικής)
- Σαμαρά Κυπαρισσένια (Δήμος Αιγάλεω)
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- Τσαπατσάρη Ευαγγελία (Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας -
   Ν. Χαλκηδόνας)
- Δρίζη Ειρήνη (Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης)                                                                                                                                    
- Ρεστέμης Ευστάθιος (Δήμος Ασπροπύργου)
- Φερεκύδου Ελίζα (ΙΚΠΙ)                                                                                                                                      
- Τσακιρούδη Τριάδα (Δήμος Αλεξανδρούπολης)

4. Πληροφορίες από Π.Ο.Υ. 

Η Ομάδα ανέλαβε να συγκεντρώνει και να ομαδοποιεί 
το πληροφοριακό, ενημερωτικό υλικό από τον Π.Ο.Υ., να 
το επικαιροποιεί και να το ομαδοποιεί κατά κατηγορίες 
ενημερώνοντας και τροφοδοτώντας και τις άλλες Ομάδες. 
Το υλικό αφορά γενικό πληροφοριακό υλικό, ηλικιακές 
ομάδες, πχ ηλικιωμένοι, ή ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, 
πχ ΑμεΑ .

- Κεντεποζίδου Νατάσσα (Δήμος Αγίων Αναργύρων -
   Καματερού)
- Οικονομοπούλου Αγγελική (Δήμος Αγίων Αναργύρων - 
   Καματερού)
- Δρίζη Ειρήνη (Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης) 

5. Πληροφορίες για παιδιά

Η Ομάδα συγκέντρωσε, επεξεργάσθηκε και ομαδοποίησε το 
υλικό που αφορούσε τα παιδιά όλων των ηλικιών καθώς 
και τους γονείς. Συγκέντρωσε υλικό για την απασχόλησή 
τους στο σπίτι, εκπαιδευτικά παραμύθια, μετέφρασε 
οδηγίες του Π.Ο.Υ. και έφτιαξε ένα πρωτότυπο φυλλάδιο 
και επεξεργάσθηκε ένα έντυπο που απευθύνεται σε μικρά 
παιδιά και αφορά Οδηγίες για την παραμονή τους στο σπίτι. 

- Κοφινά Σταυρούλα (Δήμος Αγίας Βαρβάρας)
- Παπαγεωργίου Δήμητρα (Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου)                                                                                                                 
- Μυγδάκη Αθανασία ( Δήμος Αγίας Βαρβάρας)
- Κωστή  Κατερίνα ( Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΥΣ
ΟΤΑ ΜΕΛΗ

Συνέχισε να παρέχει επιστημονική υποστήριξη και 
τεχνογνωσία στους ΟΤΑ μέλη σχετικά με την εφαρμογή 
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις, και την υλοποίηση 
των Κριτηρίων του ΠΟΥ για τις πόλεις μέλη των Εθνικών 
Δικτύων. Συνέχισε ιδιαίτερη προσπάθεια για την ίδρυση και 
λειτουργία Συντονιστικών Επιτροπών στους ΟΤΑ μέλη.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ 7Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Το 2020, ήταν η χρονιά που συντάχθηκε και κατατέθηκε ο 
Φάκελος επαναπιστοποίησης του Δικτύου στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
Ευρώπης. Η διαδικασία για την εκπλήρωση των κριτηρίων 
του Π.Ο.Υ. τόσο από το Δίκτυο όσο και από τους ΟΤΑ μέλη, 
είχε ήδη ξεκινήσει σταδιακά από τα προηγούμενα έτη. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ 

Το Δίκτυο υποστηρίζει ουσιαστικά και παρέχει τεχνογνωσία 
στους Δήμους μέλη που θέλουν να πιστοποιηθούν ως pro-
ject cities στον Π.Ο.Υ. στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. 
Η Χώρα μας έως τώρα, δικαιούτο βάσει  πληθυσμιακών 
κριτηρίων, να πιστοποιήσει  3 Δήμους, όμως μετά από 
σχετικές συζητήσεις, μπορεί πλέον να πιστοποιήσει 7.
Με το τέλος του 2020, έχουν εκδηλώσει με επιστολή 
του Δημάρχου τους, ενδιαφέρον, οι Δήμοι Αμαρουσίου, 
Ανατολικής Σάμου,  Πυλαίας - Χορτιάτη , Παλαιού Φαλήρου, 
Ηγουμενίτσας & Αγίων Αναργύρων Καματερού. 
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη ολοκλήρωσε όλα τα 
προαπαιτούμενα για την συμπλήρωση του σχετικού 
φακέλου και κατέθεσε στον Π.Ο.Υ. τον φάκελο με την έναρξη 
της χρονιάς.

ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ

Το Δίκτυο υπό τον Συντονισμό της κας Νταίζης 
Παπαθανασοπούλου και σε συνεργασία με την Εταιρεία 
Συμβούλων City & Region Planning και το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής με υπεύθυνο 
Καθηγητή τον κ. Ιωάννη Τούντα, ολοκλήρωσε εντός του 
2020 το Προφίλ Υγείας του Δήμου Αμαρουσίου και  έχει 

ξεκινήσει την επεξεργασία των Προφίλ Υγείας για τους 
Δήμους Αιγάλεω και Παλαιού Φαλήρου. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα 32 μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου υπό την 
Προεδρεία του Καθηγητή ΕΚΠΑ κ. Ιωάννη Τούντα και 
με τον Συντονισμό της κας Νταίζης Παπαθανασοπούλου, 
συνεχίζουν και το 2020 σε εθελοντική βάση να εργάζονται 
για την επεξεργασία των πολιτικών του Π.Ο.Υ. και την 
εφαρμογή τους σε Τοπικό Επίπεδο

Κατά την διάρκεια του 2020 λειτούργησαν οι εξής Ομάδες 
Εργασίας 

1. 17 Ομάδες Εργασίας για τους 17 Στόχους της Βιώσιμης 
    Ανάπτυξης, μία για τον κάθε Στόχο. Έχει προχωρήσει και 
    σχεδόν ολοκληρωθεί η πολιτική για τους 12 Στόχους.

2. 6  Ομάδες Εργασίας για τους 6 Πυλώνες Πολιτικής 
    των Υγιών Πόλεων όπως ψηφίσθηκαν στην Σύνοδο των   
    Δημάρχων στην Κοπεγχάγη το 2018.

3. Ομάδα Εργασίας για την προετοιμασία της πιστοποίησης 
    του Δικτύου στον Π.Ο.Υ

4. Ομάδες  Εργασίας που επεξεργάστηκαν  την υποστήριξη  
    των Δήμων στην πανδημία

Το Ελληνικό Δίκτυο, 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, είναι οι έξι βασικοί Πυλώνες όπως 
φαίνονται στο πιο κάτω διάγραμμα και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης  των Ηνωμένων Εθνών, με επίκεντρο την Υγεία.

Στις σελίδες που ακολουθούν, περιγράφονται αναλυτικά τα 
Προγράμματα του Δικτύου και των ΟΤΑ μελών.
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ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - ΕΔΔΥΠΠΥ, οργανώνει και προωθεί τον καινοτόμο θεσμό των Δημοτικών 
Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας), στους Δήμους μέλη του. Στόχος του ΕΔΔΥΠΠΥ είναι η δημιουργία ΚΕΠ Υγεί-
ας, στα όρια κάθε Δήμου μέλους του, για την παροχή ολοκληρωμένων  υπηρεσιών Προαγωγής της Υγείας και το συντονισμό 

υπηρεσιών Προληπτικής Ιατρικής και Προσυμπτωματικού Ελέγχου. Από το πρόγραμμα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι 
από 584.000 δημότες.  

Με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων  έχουν ιδρυθεί  ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ σε 132 Δήμους: 

Εισαγωγή - Στατιστικά 2020

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΙΜΟΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΣ 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ - ΚΥΛΛΗΝΗ
ΑΡΓΙΘΕΑ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΒΟΛΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΣ
ΔΕΛΤΑ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΡΑΜΑ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΕΔΕΣΣΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΗΛΙΔΑΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΑΣΟΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΗΒΑΣ
ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΛΙΟΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - ΕΥΟΣΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΥΘΗΡΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΕΡΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΛΗΜΝΟΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΗΛΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟ -ΤΑΥΡΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΝΑΟΥΣΣΑ
ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΥΚΕΩΝ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΝΕΜΕΑ
ΞΑΝΘΗ
Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΠΥΛΑΙΑ - ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΠΥΛΗ
ΠΥΡΓΟΣ
ΡΑΦΗΝΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΘΩΝΙΑ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΠΕΤΣΕΣ
ΤΕΜΠΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΥΧΙΚΟ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΦΥΛΗΣ
ΧΑΪΔΑΡΙ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΨΑΡΩΝ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ 



38   |   ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Το 2020 μέσα από το πρόγραμμα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 348.653 δημότες. 

*Οι Δράσεις Ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβάνουν ημερίδες, διαδικτυακά σεμινάρια (Webinar), εκστρατείες και διαφημιστικά spot
*Οι Προληπτικές εξετάσεις έγιναν από ad hoc δωρεάν προγράμματα των Δήμων ή του ΕΔΔΥΠΠΥ και από Παρόχους των ΚΕΠ Υγείας μέσα από το λογισμικό.

Εισαγωγή - Στατιστικά 2020

Έτος      2020

Γενικό Σύνολο Ωφελουµένων   348,653

Σύνολο Ενηµερωµένων ∆ηµοτών  283,239

Σύνολο Εξετασθέντων ανά Νόσηµα  65,414

Εγγεγραµένοι ∆ηµότες στο Λογισµικό  13,442
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Τον Ιούνιο του 2020 πραγματοποιήθηκε η  έναρξη του 
πιλοτικού προγράμματος  ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας 
των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής:  Αγίας Βαρβά-

ρας, Δάφνης - Υμηττού, Μεγαρέων και Νέας Σμύρνης από 
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο 
του έργου «Πρόγραμμα Πρόληψης και Προσυμπτωματικού 
Ελέγχου  των δημοτών και των Κατοίκων του, με έμφαση 
στα μέλη Ευάλωτων και Ειδικών ομάδων του Πληθυσμού.» 

Η ενίσχυση των Δομών Πρόληψης και Προσυμπτωματικού 
Ελέγχου «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ» γίνεται πράξη με την έναρξη του 
πιλοτικού προγράμματος. Η Περιφέρεια Αττικής έχει στόχο 
να γίνει η 1η Περιφέρεια Υγείας μέσα από τον συντονισμό 
ενός οργανωμένου προγράμματος δημόσιας υγείας και  θα 
επενδύσει στην προαγωγή της υγείας των κατοίκων, μέσα 
από την επιδότηση των ΚΕΠ Υγείας και στους 66 Δήμους 
της Αττικής.

Τα ΚΕΠ Υγείας αποτελούν μία στροφή της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έλεγε 
κανείς ότι ο θεσμός αυτός αναλαμβάνει τη διατήρηση της 
υγείας του πληθυσμού καθώς είναι ένα βασικό εργαλείο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλήρως εναρμονισμένο με 
τα πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ, που έχει σαν σκοπό τον προσυ-
μπτωματικό έλεγχο και την ενημέρωση των πολι-
τών για να προληφθούν έγκαιρα σοβαρές 
παθήσεις.
Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας 
είναι η ενημέρωση όλων των 

πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 11 
κύρια νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας, για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η 
έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συ-
μπτωμάτων κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει 
ζωές. Σύμμαχος στην ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι 
το σύγχρονο λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας μέσω του οποίου 
εφαρμόζονται διεθνή πρωτοκόλλα screening του πλη-
θυσμού με τα στελέχη των ΚΕΠ Υγείας να επιβλέπουν το 
follow up της διατήρησης της υγείας των Πολιτών. 

Αυτοματοποιημένα το λογισμικό ενημερώνει τους πολίτες, 
μέσα από τον προσωπικό τους προφίλ, σχετικά με τις προ-
ληπτικές εξετάσεις που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας για την ηλικία και το φύλο τους, καθώς και με 
την πάροδο του χρόνου υπενθυμίζει την επανεξέταση τους. 
Τα 11 νοσήματα στα οποία επικεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείας 
μέσα από το λογισμικό είναι ο Καρκίνος του παχέος εντέ-
ρου, ο Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο Καρκίνος του 
μαστού, ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το Ανεύρυσμα κοιλι-
ακής αορτής, ο Καρκίνος του προστάτη, το  Μελάνωμα, η 
Κατάθλιψη, η οστεοπόρωση η ΧΑΠ και η Άνοια.

Οι Πολίτες μπορούν να εγγραφούν στο λογισμικό των ΚΕΠ 
Υγείας μέσα από την ειδική πλατφόρμα που 

βρίσκεται στο site 
www.kepygeias.org 

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Πιλοτικό Πρόγραμμα ΚΕΠ Υγείας
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O καρκίνος του μαστού είναι ένας κακοήθης όγκος 
που ξεκινάει από τα κύτταρα του μαστού και είναι 
ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες, αλλά σε 

σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανισθεί και σε άνδρες. 
Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού αυξάνεται με 
την ηλικία ενώ κάποιοι παράγοντες κινδύνου είναι το φύλο, 
οι γενετικοί παράγοντες κινδύνου (τα γονίδια BRCA1 και 
BRCA2), η αυξημένη πυκνότητα του μαστού, η κατανάλωση 
αλκοόλ και το κάπνισμα.

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

Τα πρωτόκολλα προληπτικού ελέγχου συμπεριλαμβάνουν 
την κλινική εξέταση μαστών, την μαστογραφία και τον 
υπέρηχο.

Στα πλαίσια αυτά και εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγείας, 
το 2020 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες για 
τον Καρκίνο του Μαστού και διοργανώθηκαν δράσεις με 
δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι 
από 43.099 Δημότες.  

Πρόγραμμα Ψηφιακών Μαστογραφιών με 5.600 δωρεάν 
μαστογραφίες 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΔΔΥΠΠΥ δημιούργησε το Πρόγραμμα 
Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού για τις ευπαθείς 
ομάδες γυναικών, ώστε, μέσω των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων 
- μελών μας, να προσέρχονται για δωρεάν έλεγχο και 
δωρεάν επανέλεγχο, όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. 
Από τον Οκτώβριο 2012 σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Αγ. Ανάργυροι», 
το Κέντρο Μαστού και όλους τους δήμους - μέλη του 
Δικτύου, προσπαθήσαμε να προσφέρουμε σε ευπαθείς 
πληθυσμιακές ομάδες γυναικών το ισότιμο δικαίωμα στην 
ΠΡΟΛΗΨΗ, μέσα από την παροχή δωρεάν μαστογραφιών, 
με δυνατότητα της εκ μέρους τους προμήθειας του CD.
Πλέον όμως, από τον Μάρτιο 2016, η προμήθεια του CD 
κόστους 5€ για κάθε γυναίκα είναι υποχρεωτική με σκοπό 
τόσο για το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου να 
καλύψει τα δυσβάσταχτα κόστη για το πρόγραμμα, 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 επιτυγχάνεται η στήριξη 

Καρκίνος του μαστού

και η συνέχιση του Προγράμματος Μαστογραφιών. Ένα 
Πρόγραμμα, που όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τον αριθμό 
των γυναικών που έχουν εξεταστεί αλλά και τον αριθμό 
των ύποπτων / θετικών αποτελεσμάτων που έχουν βρεθεί 
και έχουν παραπεμφθεί στους γιατρούς του Νοσοκομείου 
για περαιτέρω εξετάσεις διάγνωσης και θεραπείας, μας 
τονίζει πόσο σημαντική είναι η βοήθεια που προσφέρεται σε 
άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες.
Διενεργήσαμε μέχρι σήμερα 5.600 μαστογραφίες σε 
ανασφάλιστες, άπορες και άνεργες γυναίκες ηλικίας 
από 40 έως 69 χρόνων σε 51 Δήμους. 900 από τις 5.600 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κρίθηκαν ύποπτες, γεγονός που οδήγησε 
στην περαιτέρω διερεύνηση των περιστατικών αυτών με 
υπέρηχο ή με εντοπιστική μαστογραφία όπου χρειάστηκε.

Για την καλύτερη πρόληψη και ενημέρωση των γυναικών, 
το ΕΔΔΥΠΠΥ δημιούργησε βίντεο, το οποίο έχει δημοσιευθεί 
στο Youtube και συγκεκριμένα στη διεύθυνση (LINK): 

https://www.youtube.com/watch?v=BLTMeXEFWK8&ab_
channel=Hellasnews 

Το 2020 οι Δήμοι που επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα 
αυτό ήταν οι εξής: Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αγ. 
Βαρβάρας, Αιγάλεω, Άλιμος , Ασπρόπυργος, Δάφνη - 
Υμηττός, Διόνυσος, Ζωγράφου, Ίλιον, Καλλιθέα, Κηφισιά, 
Λαυρεωτική, Μέγαρα, Μοσχάτο - Ταύρος, Περιστέρι, 
Πετρούπολη Σπατών-Αρτέμιδας και Ωρωπός ενώ 
συμμετείχαν περίπου 550 γυναίκες.
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                             Ενημερωτικό Φυλλάδιο
 

 

Παράλληλες Δράσεις των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων μελών:

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
24-26/6/20 - Δράση Πρόληψης κατά του Καρκίνου του 
Μαστού
Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εξετάσεις ψηφιακής 
μαστογραφίας σε συνεργασία με  τη Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρεία και την υποστήριξη της ΚΕΔΕ.

Καρκίνος του μαστού

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού
18-20/06/2020- Δωρεάν Προσυμπτωματικός Έλεγχος

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου σε 
συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 
υλοποίησαν Πρόγραμμα Πρόληψης του Καρκίνου του 
Μαστού με τη Διενέργεια Δωρεάν Μαστογραφιών στις 
γυναίκες της Πόλης. Με προτεραιότητα την πρωτοβάθμια 
πρόληψη και προαγωγή υγείας  100  γυναίκες ωφελήθηκαν  
από τη δράση. 

Δήμος Αιγάλεω
2-13/11/2020 - Δωρεάν Υπέρηχος μαστού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αιγάλεω πραγματοποίησε δράση  
πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού με δωρεάν 
υπερηχογράφημα μαστών. 

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του Μαστού  
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
προγραμμάτισε διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης για 
τον καρκίνο του Μαστού, όπου το υλικό και τα ενημερωτικό 
σποτ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Δήμος Αρταίων
07 - 09/09/2020 - Δράση Πρόληψης κατά του Καρκίνου του 
Μαστού
Ο Δήμος Αρταίων σε  συνεργασία με το Σύλλογο 
Καρκινοπαθών, Εθελοντών και Φίλων Άρτας, «Επιστήθιοι 
Φίλοι», πραγματοποίησε το δωρεάν πρόγραμμα του 
Μαστογραφικού Ελέγχου της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας, με την οργανωτική και χορηγική συμβολή της 
ΚΕΔΕ.      
Πραγματοποιήθηκαν  συνολικά 93 ψηφιακές μαστογραφίες. 
Πολύτιμοι αρωγοί  της δράσης υπήρξαν ο Ιατρικός Σύλλογος 
και το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.                                                                                

Δήμος Ασπρόπυργος
25/10/2020 - Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του 
Μαστού «Στέλνω ένα Φαναράκι στον Ουρανό»
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών «Κροκωνίς», 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου 
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του Μαστού στις 25 Οκτωβρίου 2020, διοργάνωσαν μια 
διαφορετική δράση με σκοπό να δώσουν το δικό τους 
μήνυμα υποστήριξης σε όσες και όσους αντιμετωπίζουν 
αυτή τη νόσο. 

Δήμος Βέροια
27/10/2020 - Φωταγώγηση του Δημαρχείου και στολισμός 
Ο Οκτώβριος είναι μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του 
μαστού. Στα πλαίσια αυτά και στην επικείμενη φωταγώγηση 
του Δημαρχείου Βέροιας με ροζ χρώμα την Τρίτη 27 
Οκτωβρίου, η Αντιδημαρχία  Κοινωνικής Προστασίας – 
Υγείας – Εθελοντισμού Δήμου Βέροιας, το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας 
επιμελήθηκαν τον στολισμό του εξωτερικού χώρου.

Δήμος Ελληνικό - Αργυρούπολης
Προληπτικές εξετάσεις για τον Καρκίνο του Μαστού 
Το Ιατρείο Ψηλάφησης Μαστού στα δημοτικά ιατρεία του 
Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης πραγματοποίησε όλο το 
2020  Προληπτικές κλινικές εξετάσεις για τον Καρκίνο του 
Μαστού

Δήμος Ηγουμενίτσας
23-30/10/2020 - Φωταγώγηση Δημαρχιακού Μεγάρου
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
κατά του Καρκίνου του Μαστού, με πρωτοβουλία του ΚΕΠ 
Υγείας και με κύριο στόχο να υπενθυμίσει τη σημασία 
της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, προέβη  από 
την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και για μία εβδομάδα, 
σε φωταγώγηση του Δημαρχιακού Μεγάρου και του 
Πεζόδρομου της Κ. Κρυστάλλη, σε ροζ χρώμα, χρώμα, που 
συμβολίζει τον αγώνα πρόληψης του καρκίνου του μαστού. 

25/11/2020 - «5 βήματα πρόληψης για τον καρκίνο του 
μαστού»
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του 
μαστού, πραγματοποιήθηκε εκστρατεία ενημέρωσης με 
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ανάρτηση αφίσας με τα 5 βήματα πρόληψης για τον καρκίνο 
του μαστού. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των γυναικών 
και η ενημέρωση τους για την πρόληψη και την έγκαιρη 
διάγνωση.

Δήμος  Ίλιον
15-17/06/2020 - Δωρεάν Μαστογραφικός Έλεγχος
Ο Δήμος Ιλίου υλοποίησε τριήμερη δράση πρόληψης 
σε γυναίκες άνω των 40 ετών, μέσω του προγράμματος 
δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου, όπου η Κινητή Μονάδα 
Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, 
με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ, βρισκόταν στη συμβολή 
των οδών Νέστορος και Χρυσηίδος, πλησίον του Ιατρείου 
Μητρικού Θηλασμού του Δήμου (που εδρεύει στη οδό 
Νέστορος 105) και πραγματοποιούσε δωρεάν εξέταση 
μαστογραφίας κατόπιν ραντεβού.   

01/10/2020 - 31/10/2020 - Μήνας πρόληψης κατά του 
καρκίνου του μαστού
Ο Δήμος Ιλίου συμμετέχοντας στην εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης για το μήνα Οκτώβριο, που ήταν 
αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, 
φωταγώγησε με ροζ χρώμα το Δημαρχείο, με στόχο 
να προβληματίσει, να ενημερώσει και να ενισχύσει τη 
σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης. 

Δήμος Καλαμαριάς
17/11/2020 έως 30/12/2020 - Προληπτικές εξετάσεις για 
τον Καρκίνο του Μαστού
Το ΚΕΠ Υγείας και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου 
Καλαμαριάς σε συνεργασία με τα Ιδιωτικά  Διαγνωστικά  
Κέντρα «Ευρωδιάγνωση» και «Πλάτων» πραγματοποίησαν 
διαγνωστική εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας σε 
ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες του Δήμου 
Καλαμαριάς. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η πρόληψη και 
η έγκαιρη αντιμετώπιση. Ταυτόχρονα έγινε  ενημέρωση 
και προβλήθηκε video μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Εξετάστηκαν συνολικά 19 γυναίκες.

Δήμος Κηφισιάς
15/10/2020 - Προληπτικές εξετάσεις μαστογραφιών για τον 
Καρκίνο του Μαστού
Η Επιτροπή Υγείας &  Ασφάλειας του Δήμου Κηφισιάς 
σε συνεργασία με διαγνωστικό κέντρο πραγματοποίησε 
μαστογραφίες υπέρηχο & ελαστογραφία στις εργαζόμενες 
γυναίκες του Δήμου.

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου
31/10 - 01/11/2020-Προληπτικός κλινικός έλεγχος 
ψηλάφησης μαστού
Ο Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου και το τμήμα προστασίας 
και προαγωγής δημόσιας υγείας σε συνεργασία με το άλμα 
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ζωής και την αντιδημαρχία κοινωνικής πολιτικής και τα ΚΕΠ 
Υγείας, προγραμμάτισαν δωρεάν ψηλάφηση μαστού με τη 
συμμετοχή 3 εθελοντών ιατρών. Στη συνέχεια χορηγήθηκαν 
δωρεάν από την Βιοιατρική και την Βιοδιάγνωση, 23 
απαραίτητες μαστογραφίες και υπέρηχοι. 

Δήμος Λοκρών
15/12/2020 - «Πρόληψη του καρκίνου του μαστού»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών προγραμμάτισε 
διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του 
Μαστού, όπου το υλικό και τα ενημερωτικό σποτ αναρτήθηκε 
στην σελίδα του δήμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης
24/9/2020 - Προληπτικές εξετάσεις για τον Καρκίνο του 
Μαστού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης 
προγραμμάτισε στις 24/9/2020 δράση ψηλάφησης μαστού.

Δήμος Μεγαρέων
01/01/2020 - 22/12/2020 - Ενημέρωση για τον Καρκίνο του 
Μαστού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων  προγραμμάτισε 
διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του 
Μαστού, όπου το υλικό και τα ενημερωτικό σποτ αναρτήθηκε 
στην σελίδα του δήμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Δήμος Μεσσήνης
8/2/2020 - Ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού
Ο Δήμος Μεσσήνης σε συνεργασία  με την υπηρεσία 
οικογενειακού προγραμματισμού της νοσηλευτικής 
μονάδας Καλαμάτας πραγματοποίησε ομιλία- εκδήλωση 
στο Κ.Α.Π.Η του Δήμου παρέχοντας  συμβουλευτική για 
αυτοεξέταση  και ψηλάφηση μαστών.

Δήμος Μεταμόρφωσης
25/10/2020 - Ενημερωτική εκδήλωση/Παγκόσμια Ημέρα 
κατά του καρκίνου του μαστού-φωταγώγηση Δημαρχείου 
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο των δράσεων 
κοινωνικής πολιτικής και προαγωγής υγείας  πραγματοποίησε 
ενημερωτική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
καρκίνου του μαστού με διανομή ενημερωτικού υλικού. 

Καρκίνος του μαστού

Έγινε φωταγώγηση του Δημαρχείου με ροζ χρώμα σε 
συνεργασία με την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν.Ι.Φ.Η.Μ.»

Δήμος Νέας-Προποντίδας
Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος Μαστού (Μαστογραφία - 
Ψηλάφηση)
Ο Δήμος Νέας Προποντίδας διοργάνωσε τον Φεβρουάριο 
και τον Μάρτιο, Δωρεάν Προληπτικό Έλεγχο Μαστού σε 
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος 
παράλληλα φρόντισε τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη 
και την έκδοση ιατρικών παραπεμπτικών. 

Sail for Pink 2020
Ο Δήμος Ν. Προποντίδας, η Κοινωφελής Επιχείρηση, το 
Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τον 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στήριξαν με ομαδική συμμετοχή 
την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης “Sail for 
Pink” του Συλλόγου “Άλμα Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης. Η δράση 
περιλάμβανε:  

1. Διανομή ενημερωτικού υλικού στην κάθε περιοχή από 
μικρό αριθμό ατόμων (τηρώντας τις οδηγίες και τα μέτρα).
2. Λήψη φωτογραφίας (ατομικής ή ομαδικής) με το 
συλλεκτικό T-Shirt 

3. Ανάρτηση στα social media καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
Οκτωβρίου (μήνα πρόληψης και ευαισθητοποίησης του 
Καρκίνου του Μαστού) την οποία ανέβαζαν μαζί με ένα 
μήνυμά και χρησιμοποιώντας τα: #dimosneaspropontidas, 
#almazoisthessalonikis, #Sailforpink.

Την πρώτη θέση, αγγίζοντας τις 200 συμμετοχές, στην 
κατηγορία Δήμων-Περιφερειών κατέλαβε ο Δήμος Ν. 
Προποντίδας ως η πολυπληθέστερη συμμετοχή, στην 
εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
τον Καρκίνου του Μαστού του Συλλόγου «Άλμα Ζωής 
Νομού Θεσσαλονίκης». Για το λόγο αυτό βραβεύθηκε σε 
διαδικτυακή τελετή.

Δήμος Νέας Σμύρνης
29/9/2020 - Ομιλία με θέμα «Η Πρόληψη για τον καρκίνο 
μαστού, μήτρας, ωοθηκών και παχέος εντέρου»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης  προγραμμάτισε 
ενημερωτική ομιλία με θέμα «Η Πρόληψη για τον καρκίνο 
μαστού, μήτρας, ωοθηκών και παχέος εντέρου»

Δήμος Παλαιού-Φαλήρου 
26/10/2020 - Προληπτικές Εξετάσεις
Ψηλάφηση και συμβουλευτικές οδηγίες δόθηκαν από 
εθελοντή ιατρό γυναικολόγο στο πλαίσιο του μήνα πρόληψης 
για τον καρκίνο του μαστού. Δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες 
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σε όσες γυναίκες έχριζαν περαιτέρω διερεύνηση.

Δήμος Πεντέλης
29/10/2020 - «Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου του 
Μαστού»
Πραγματοποιήθηκε ψηφιακή Ομιλία, με ομιλήτρια τη κ. Μαρία 
Πολύζου, Προπονήτρια δρόμων αντοχής - Πρωταθλήτρια 
και κάτοχος του Ρεκόρ Ελλάδας στο Μαραθώνιο δρόμο, η 
οποία αντιμετώπισε στη μάχη με τον καρκίνο όπως και τους 
αγώνες με μια νίκη στο τέλος . 

Οκτώβριος 2020 - Δωρεάν Ψηφιακές Μαστογραφίες 
Δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες σε συνεργασία με το 
Νοσοκομείο Υγεία και τα Ιατρικά Κέντρα Βιοϊατρική και 
Βιότυπος Μελισσίων . 

Δήμος Περιστέρι
5/3 - 6/3/2020 - Προληπτικές εξετάσεις ψηφιακών 
μαστογραφιών 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία με την 
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και την ΚΕΔΕ, διενήργησε 
δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες στη Κεντρική Πλατεία του 
Δημαρχείου. 

Δήμος Σαλαμίνας
21/10/2020- Προληπτικές εξετάσεις 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σαλαμίνας  προγραμμάτισε στο 
2020 δράση δωρεάν μαστογραφιών.

Δήμος Τεμπών
6/12/2020 - Προληπτικές εξετάσεις 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Τεμπών διοργάνωσε σε 
συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Γόννων προληπτικές 
εξετάσεις. Συνολικά συμμετείχαν 55 άτομα.

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
11/12/2020 - Δωρεάν Συνταγογράφηση εξετάσεων
Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού προσέφερε δωρεάν 
συνταγογράφηση  μαστογραφιών για τις γυναίκες του 
Δήμου.

Δήμος Χαλανδρίου
4/2/2020, 31/12/2020 - Ενημέρωση για τον Καρκίνο του 
Μαστού
Δράση εκστρατείας με διανομή ενημερωτικών εντύπων 
και ανάρτηση στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του 
καρκίνου του μαστού.

1-12/2020 - Προληπτικές εξετάσεις για τον Καρκίνο του 
Μαστού
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Χαλανδρίου  προγραμμάτισε 

Καρκίνος του μαστού

όλο το έτος δράση προληπτικών εξετάσεων, ψηλάφησης 
μαστού.

Δήμος Χαλκίδας
2020 - Εκστρατεία κατά του Καρκίνου του Μαστού 
Καμπάνια πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού, έξω από 
το Δημαρχείο της παραλίας με συμβολικά αναμνηστικά για 
όλους (25 Οκτωβρίου), μοιράστηκε έντυπο ενημερωτικό 
υλικό, μασχαλιαία μαξιλαράκια σε σχήμα καρδιάς για τις 
χειρουργημένες γυναίκες και ροζ κορδελάκια σε ατομικό 
νερό, διεθνές σύμβολο της εκστρατείας ενημέρωσης. 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η χειρουργός 
μαστού, κα Κουλούρα Ανδριάννα.

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

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

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

Τα φυσιολογικά κύτταρα δεν αναπτύσσουν έναν καρκίνο 
απευθείας, αλλά πρώτα εμφανίζονται προ-καρκινικές 
αλλαγές οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να εξελιχθούν σε 
καρκίνο.

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

Η Πρόληψη αυτής της μορφής καρκίνου, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοτών ήταν στόχος 
του ΚΕΠ υγείας για το 2019.

Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγείας, 
το 2020 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες για 
τον Καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και διοργανώθηκαν 
δράσεις με δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες ωφελήθηκαν 
περισσότεροι από 27.890 Δημότες.  

Δήμος Αγίας Βαρβάρας 
2020 - Διοργάνωση Προληπτικών εξετάσεων 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας  προγραμμάτισε 
στο έτος 2020 συνεχόμενη δράση προληπτικών εξετάσεων 
για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
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Δήμος Αιγάλεω  
22/1-9/12/2020 - Δωρεάν Τεστ Παπ
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αιγάλεω προγραμμάτισε στο 
έτος 2020 συνεχόμενη δράση με δωρεάν Τεστ-παπ  για τις 
γυναίκες του Δήμου.

3-6/3/2020 & 27/6/2020 - «ΕΙΜΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΓΑΠΩ ΤΟ 
ΣΩΜΑ ΜΟΥ»
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας φέτος, η 
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Αιγάλεω 
και τα Δημοτικά Ιατρεία – ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το 
Δίκτυο Π.Υ.Υ. Μαιών – Μαιευτών της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 
Αιγαίου, πραγματοποίησαν δωρεάν Τεστ ΠΑΠ από τις 3 έως 
και τις 6 Μαρτίου. Οι απαντήσεις δόθηκαν στις 27 Μαρτίου 
στο αμφιθέατρο του δημαρχείου Αιγάλεω, όπου ακολούθησε 
σχετική ομιλία για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, 
την υγιεινή, τη διατροφή, καθώς και την αυτοεξέταση.

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
2020 - Ενημέρωση για τον καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
προγραμμάτισε στο έτος 2020 συνεχόμενη δράση 
διαδικτυακών ενημερώσεων για τον καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας.

Δήμος Βέροιας
2 - 6/3/2020 - Θεματική Εβδομάδα: Μια Φορά Κι Έναν 
Καιρό  Ήταν Η Γυναίκα
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Βέροιας, το 

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας, ο «Έρασμος», η Δ/νση 
Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου 
Βέροιας, το Κέντρο Υγείας Βέροιας, το ΚΕΠ Υγείας Δήμου 
Βέροιας, το Τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού 
του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (μονάδα Βέροιας), το 
Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας, το 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας, το Εργαστηριακό 
Κέντρο Βέροιας, η Φωτογραφική Ομάδα «Αντίθεσις», το 
Οργανικό Φωνητικό Σύνολο Μονόγραμμα, ο Σύλλογος 
Καθηγητών Αγγλικής Ημαθίας, το ΑΛΜΑ Ζωής και η 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας με αφορμή την ημέρα της γυναίκας 
συνδιοργάνωσαν μια εβδομάδα αφιερωμένη στη γυναίκα. 
Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν τεστ ΠΑΠ σε συνεργασία με 
το Τμήμα οικ. Προγραμματισμού του Νοσοκομείου Ημαθίας 
και το Κέντρο Υγείας Βέροιας, ενημερωτικές ομιλίες και 
δράση με δωρεά μαλλιών για τη δημιουργία περουκών για 
καρκινοπαθείς γυναίκες.  

Δήμος Γαλατσίου
1/1/2020-30/6/2020 - Διοργάνωση Προληπτικών εξετάσεων 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Γαλατσίου προγραμμάτισε από τις 
1/1/2020 έως και 30/6/2020  δράση με δωρεάν Τεστ-παπ. Οι 
Λήψεις γίνανε από εθελόντρια Μαία και η ανάλυση στο ΓΝΑ 
Αλεξάνδρα.

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
2020 - Εξέταση - Διάγνωση - Παραπομπές για ειδικές 
εξετάσεις
Στο πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών ιατρείων, 
πραγματοποιήθηκε δωρεάν έλεγχος Τεστ Παπ και 
παραπομπή για περαιτέρω έλεγχο όπου χρειάστηκε, για τις 
γυναίκες του Δήμου, όλο το 2020.

Δήμος Ζωγράφου
26/10/2020 - 31/12/2020 - Προληπτικές εξετάσεις 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ζωγράφου προγραμμάτισε το 
διάστημα 26/10/2020-31/12/2020 δράση προσυμπτωματικού 
ελέγχου του γυναικείου πληθυσμού με δωρεάν τεστ 
Παπανικολάου. 

Δήμος Ιλίου
2020 - Πρόγραμμα πρόληψης με ΤΕΣΤ ΠΑΠ 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου  Ιλίου προγραμμάτισε Δωρεάν 
εξέταση pap - test από Μαία του Δήμου σε όλες τις γυναίκες 
κατοίκους του Δήμου, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη 
αντιμετώπιση νοσημάτων του τραχήλου της μήτρας.

Δήμος Καλλιθέας
2020 - Προληπτικές εξετάσεις 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καλλιθέα προγραμμάτισε όλη τη 
χρονιά δράση προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας. 
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Δήμος Κηφισιάς
10 - 12/3/2020-Προληπτικές εξετάσεις 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Κηφισιάς σε συνεργασία με 
το Νοσοκομείο Σισμανόγλειο πραγματοποίησε Τέστ 
Παπανικολαου στις γυναίκες του Δήμου με σκοπό την 
πρόληψη του καρκίνου της μήτρας.

Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης
2020 - Προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης 
προγραμμάτισε όλο το έτος δράση με προληπτικές εξετάσεις 
για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 

Δήμος Μεγαρέων
2020 - Προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων προγραμμάτισε όλο το 
έτος δράση με προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας 

Δήμος Μοσχάτο - Ταύρου
1 - 7/2020 - Προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου προγραμμάτισε 
από τον  Ιανουάριο έως τον Ιούλιο 2020 δράση με δωρεάν 
προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας

Δήμος Νέας - Σμύρνης
29/9/2020 - Ομιλία για τον καρκίνο μαστού, μήτρας, 
ωοθηκών και παχέος εντέρου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης προγραμμάτισε 

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

στις 29/9/2020  δράση ενημέρωσης για τον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας, μαστού, ωοθηκών και παχέος εντέρου

26/09 - 02/10/20 - Προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο 
του τραχήλου της μήτρας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας-Σμύρνης προγραμμάτισε 
στις 26/09 -02/10/20- δράση με δωρεάν προληπτικές 
εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Δήμος Παλαιού Φαλήρου  
1 - 8/2020 - Προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Παλαιού-Φάληρου προγραμμάτισε 
από τις αρχές του έτους έως τον Αύγουστο δωρεάν 
προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας

Δήμος Περιστερίου
2020 - 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.

Δήμος Πετρούπολης
2020 - Προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πετρούπολης προγραμμάτισε στο 
έτος 2020 δράση προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο 
του τραχήλου της μήτρας.

Δήμος Σπατών - Αρτέμιδος
2020 - Προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σπατών-Αρτέμιδος προγραμμάτισε 
πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας.

Δήμος Τεμπών
13/1/2020 - 10/12/2020 - Προληπτικές εξετάσεις για τον 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Τεμπών πραγματοποίησε σε 
συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Γόννων προληπτικές 
εξετάσεις (τέστ ΠΑΠ) σε 55 γυναίκες.

Δήμος Χαλανδρίου
4/2/2020 - Ενημέρωση για τον καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας -Εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου προγραμμάτισε στις 4/2/2020 
δράση πρόληψης με διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων. 
Παράλληλα για το έτος 2020 πραγματοποίησε δράση με 
δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.
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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 άνθρωποι 
πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρδιαγγειακές παθήσεις 
αποτελώντας το 30% όλων των θανάτων.

Οι παράγοντες κινδύνου είναι:

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

Είναι αποδεδειγμένο ότι το 80% των παραγόντων κινδύνου 
για εμφάνιση καρδιαγγειακών νόσων μπορεί να εξαλειφθεί 
εάν ένα άτομο προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του στους 
συγκεκριμένους τομείς προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στόχος του προληπτικού ελέγχου είναι ο εντοπισμός των 
παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου 
σε κάθε άτομο, έτσι ώστε με την έγκαιρη παρέμβαση σε 
συμβουλευτικό επίπεδο και με την κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις οδηγίες του ειδικού 
καρδιολόγου, να μπορέσει ο καθένας να διατηρήσει σε καλή 
κατάσταση το καρδιαγγειακό του σύστημα και να αποφύγει 
σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάματα – κυρίως αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια και εμφράγματα του μυοκαρδίου – 
σε πρώιμη ηλικία.

Στα πλαίσια αυτά και εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγείας, 
το 2020 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες για τον 
Καρδιοαγγειακό Κίνδυνο και διοργανώθηκαν δράσεις με 
δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι 
από 52.022 Δημότες.  

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού 
02/02/2020 - 10/03/2020 -  Προληπτικές Εξετάσεις 
καρδιαγγειακών νοσημάτων στα ΚΑΠΗ της Πόλης μας
Στα ΚΑΠΗ  της πόλης αλλά και στην Υπηρεσία «Βοήθεια στο 
Σπίτι» πραγματοποιήθηκε πρόληψη των καρδιοαγγειακών 
νοσημάτων μέσα από μετρήσεις σακχάρου και χοληστερίνης  
σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.  

Επιβαρυντικοί Παράγοντες για την εμφάνιση Καρδιοπαθειών
& Πρόληψη Καρδιαγγειακών Επεισοδίων

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
Δεκέμβριος 2020 - Διοργάνωση Προληπτικών εξετάσεων 
καρδιαγγειακών νοσημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας  προγραμμάτισε 
τον  Δεκέμβριο του 2020   δράση προληπτικών εξετάσεων 
για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Δήμος Αλίμου 
2020 - Προληπτικές εξετάσεις καρδιαγγειακών νοσημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου προγραμμάτισε όλο το 
έτος δράση μέτρησης  σακχάρου και γλυκοζυλιωμένης 
αιμοσφαιρίνης.

Δήμος Αμαρουσίου
1 - 9/2020 - Προληπτικές εξετάσεις καρδιαγγειακών 
νοσημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αμαρουσίου προγραμμάτισε 
από τις αρχές του έτους και έως το Σεπτέμβριο, Ιατρικό 
προληπτικό έλεγχο καρδιαγγειακών νοσημάτων  για τους 
ωφελούμενους του Πολυιατρείου.

Δήμος Αριστοτέλη 
1/2020 - 3/2020 – Προληπτικές εξετάσεις καρδιαγγειακών 
νοσημάτων μέσα από την δράση «Αγωγή Υγείας  για την 
Τρίτη Ηλικία»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη σε συνεργασία  με τη 
δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» πραγματοποίησε μια φορά την 
εβδομάδα, μέτρηση σακχάρου, χοληστερίνης και πίεσης σε 
ΚΑΠΗ του Δήμου. Συνολικά ο αριθμός των ωφελούμενων 
δημοτών ανέρχεται τους 272.

Δήμος Δράμας
1/1 - 10/3, 29/7, 16/5 - 7/11/2020 - Προληπτικές εξετάσεις 
καρδιαγγειακών νοσημάτων
Στο πλαίσιο της πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων, 
οι επαγγελματίες υγείας του  ΚΕΠ Υγείας Δράμας, 
πραγματοποίησαν μετρήσεις χοληστερίνης, σακχάρου, 
τριγλυκεριδίων και αρτηριακής πίεσης, στη δομή φιλοξενίας 
προσφύγων, ενώ έγινε παραπομπή για περαιτέρω εξετάσεις 
όπου κρίθηκε αναγκαίο. 

Δήμος Ζωγράφου
26 - 28/2/2020 - Προληπτικές εξετάσεις καρδιαγγειακών 
νοσημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ζωγράφου προγραμμάτισε στις  
26-28/2/2020  δράση εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου 
και συμβουλευτικής.

Δήμος Ιλίου
1/1/2020 - 30/6/2020 - Προληπτικές εξετάσεις 
καρδιαγγειακών νοσημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ίλιον προγραμμάτισε στις  
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1/1/2020-30/6/2020 δωρεάν δράση καρδιογραφημάτων.

Δήμος Καλλιθέας
2020 - Προληπτικές εξετάσεις καρδιαγγειακών νοσημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καλλιθέας προγραμμάτισε 
στο έτος 2020 δράση καρδιολογικού ελέγχου με δωρεάν 
καρδιογραφήματα κι δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες 
ανάλογα με την περίπτωση στους ωφελούμενους δημότες.

Δήμος Μεταμόρφωσης
10/7/2020 - Καρδιαγγειακά Νοσήματα
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο των δράσεων 
κοινωνικής πολιτικής και προαγωγής υγείας αγόρασε 
έγχρωμο Υπερηχογράφο και Καρδιογράφο με σκοπό την 
διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για καρδιαγγειακά 
νοσήματα στα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου.

Δήμος Νέας - Σμύρνης
28/9/2020 - Προληπτικές εξετάσεις καρδιαγγειακών 
νοσημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης προγραμμάτισε 
δράση καρδιολογικού ελέγχου.

Δήμος Παλαιό Φάληρο
2020 - Ενημέρωση για  τα καρδιαγγειακά νοσήματα 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου προγραμμάτισε 
δράση συμβουλευτικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και 
πρόληψης για τον σακχαρώδη διαβήτη.

Επιβαρυντικοί Παράγοντες για την εμφάνιση Καρδιοπαθειών
& Πρόληψη Καρδιαγγειακών Επεισοδίων

Δήμος Σαρωνικού 
Νοέμβριος 2020 - Προληπτικές εξετάσεις 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας-Σμύρνης προγραμμάτισε 
τον Νοέμβριο του 2020 δράση προληπτικών εξετάσεων 
καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Δήμος Τεμπών 
4 - 7/2/2020 - Μέτρηση Γλυκόζης Αίματος, Μέτρηση 
Τριγλυκεριδίων, Μέτρηση Ολικής Χοληστερόλης, Μέτρηση 
Αρτηριακής Πίεσης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Τεμπών σε συνεργασία με 
την Κινητή Μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Λάρισας της 5ης Υ.Π.Ε. πραγματοποίησε τις εξής 
προληπτικές εξετάσεις: Μέτρηση Γλυκόζης Αίματος, 
Μέτρηση Τριγλυκεριδίων, Μέτρηση Ολικής Χοληστερόλης, 
Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης. Συνολικά ο αριθμός των 
πολιτών που συμμετείχαν ήταν 55.

Δήμος Χαλανδρίου
2020 - Προληπτικές εξετάσεις καρδιαγγειακών νοσημάτων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Χαλανδρίου προγραμμάτισε  
δράση ηλεκτροκαρδιογραφημάτων και καρδιολογικού 
ελέγχου με εθελοντή καρδιολόγο, όλο το έτος.
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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 συνηθισμένος τύπος καρκίνου στους άνδρες και τις 
γυναίκες. 

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

Ο στόχος του προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του 
παχέος εντέρου είναι η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση 
του καρκίνου του παχέος εντέρου σε πρώιμα στάδια ή των 
προκαρκινικών καταστάσεων, όπως οι αδενωματώδεις 
πολύποδες, ώστε να μειωθεί όσο είναι δυνατόν η θνητότητα 
από τη συγκεκριμένη νόσο.

Τα πρωτόκολλα πρόληψης προτείνουν μικροσκοπική 
εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα, FOBT και 
FIT (Mayer κοπράνων) κάθε  2 έτη σε άνδρες και 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 αδενωματώδη πολύποδα. Επίσης προτείνεται 
κολονοσκόπηση κάθε 10 έτη από την ηλικία των 50 ετών 
έως τα 75 έτη, και κάθε 5 έτη σε άτομα με συγγενή πρώτου 
βαθμού με καρκίνο του παχέος εντέρου ή αδενωματώδη 
πολύποδα.

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
δημοτών, τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,  το 2020, πραγματοποιήθηκαν 
ενημερωτικές ημερίδες για τον Καρκίνο του Παχέος 
Εντέρου και διοργανώθηκαν δράσεις με εξετάσεις από τις 
οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 2.527 Δημότες.

Δήμος Αγίας Βαρβάρας 
2020 - Πρόληψη του Καρκίνου του παχέος εντέρου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας προγραμμάτισε 
στο έτος 2020 συνεχόμενη δράση προληπτικών εξετάσεων  
για τον Καρκίνου του παχέος εντέρου.

Δήμος Αιγάλεω
2/2/2020 - Κάθε Τετάρτη ενημερωνόμαστε 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αιγάλεω σε συνεργασία με το 
Κέντρου Υγείας Αιγάλεω και ΤΟΜΥ πραγματοποιήσαν ομιλία 
για το καρκίνο του παχέος εντέρου και όσοι δημότες ήθελαν 
έλαβαν συνταγογράφηση για εξετάσεις.

Πρόληψη Καρκίνου Παχέος Εντέρου

Δήμος Λαγκαδά
26/7/2020 - Έλεγχος ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων 
(Mayer)
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαγκαδά σε συνεργασία με 
το ΕΔΔΥΠΠΥ διοργάνωσε μαζικό προληπτικό έλεγχο 
ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων με σκοπό την 
πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου Η δράση 
έγινε σε συνεργασία με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με κόστος 
συμμετοχής για τα μέλη του ΚΕΠ Υγείας 3€. Συμμετείχαν 
20 πολίτες και σε  έναν από αυτούς συστάθηκε περαιτέρω 
έλεγχος. 

Δήμος Μεγαρέων
2020 - Προληπτικές εξετάσεις 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων προγραμμάτισε όλο 
το έτος δράση προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο 
του παχέος εντέρου ενώ παράλληλα πραγματοποίησε 
εκστρατεία ενημέρωσης μέσα από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και τις σελίδες του Δήμου. 

Δήμος Νέας - Σμύρνης
29/9/2020 - Ενημερωτική ομιλία με θέμα «τον καρκίνο 
μαστού, μήτρας, ωοθηκών και παχέος εντέρου» 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας-Σμύρνης προγραμμάτισε 
στις 29/9/2020 ενημερωτική ομιλία με θέμα «τον καρκίνο 
μαστού, μήτρας, ωοθηκών και παχέος εντέρου» ενώ 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποίησε δράση 
προληπτικών εξετάσεων.

Δήμος Παλαιού Φαλήρου
Σεπτέμβριος, Οκτώβριος 2020 - Πρόληψη του Καρκίνου 
του παχέος εντέρου
Το ΚΕΠ Υγείας Π. Φαλήρου σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ 
διοργάνωσε μαζικό προληπτικό έλεγχο ανίχνευσης  
αιμοσφαιρίνης κοπράνων με σκοπό την πρόληψη του 
καρκίνου του παχέος εντέρου σε συνεργασία με τον Όμιλο 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και κόστος συμμετοχής 3€ για τα μέλη του ΚΕΠ 
Υγείας.

Δήμος Σαλαμίνας
10/2020 - Προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του 
παχέος εντέρου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σαλαμίνας προγραμμάτισε τον 
Οκτώβριο δράση πρόληψης καρκίνο του παχέος εντέρου 
με έλεγχο ανίχνευσης  αιμοσφαιρίνης κοπράνων σε 
συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και τα διαγνωστικά κέντρα 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ Πειραιά, τον ΟΜΙΛΟ MediOne Σαλαμίνας και 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Σαλαμίνας.
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«Ελάτε να κάνουμε τον
Καρκίνο του παχέος εντέρου παρελθόν»

Το ΕΔΔΥΠΠΥ και τα ΚΕΠ Υγείας των Δήμων μελών σε συνεργασία με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και τοπικά μικροβιολογικά 
εργαστήρια, διοργανώσαν και το 2020 εκστρατεία με μαζικούς προληπτικούς ελέγχους ανίχνευσης  αιμοσφαιρίνης κοπράνων, 
με σκοπό την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.  
Το κάλεσμα απευθυνόταν σε άτομα ηλικίας από 50 ετών έως 75 ετών. 

Βασιζόμενοι στα προληπτικά πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ. προτρέψαμε τους δημότες: 

1. Να κάνουν τον ετήσιο έλεγχο Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης Κοπράνων, αν είναι 50 έως 75 ετών, στα συνεργαζόμενα 
    Διαγνωστικά Κέντρα σε προνομιακή τιμή έως 3€.

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

3. Να λάβουν ηλεκτρονικά το ενημερωτικό υλικό.  

Ένας μικρός αριθμός πολιτών (έως 10% του συνόλου των συμμετεχόντων) ανασφάλιστων και άπορων, που έχουν λάβει ειδικό 
παραπεμπτικό μέσω του Δήμου τους ότι ανήκουν  στις ευπαθείς ομάδες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εξυπηρετήθηκε 
δωρεάν. 
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Σχεδόν όλοι οι καρκίνοι του προστάτη αναπτύσσονται 
από τα αδενικά κύτταρα, τα οποία παράγουν το 
υγρό του προστάτη που προστίθεται στο σπέρμα 

(αδενοκαρκινώματα). Διάφοροι άλλοι σπάνιοι τύποι 
καρκίνου του προστάτη περιλαμβάνουν τα σαρκώματα, 
τα μικροκυτταρικά καρκινώματα και τα καρκινώματα εκ 
μεταβατικών κυττάρων. Ορισμένοι καρκίνοι του προστάτη 
μπορεί να αναπτυχθούν και να εξαπλωθούν γρήγορα, 
αλλά οι περισσότεροι μεγαλώνουν αργά. Περίπου 1 στους 
7 άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη κατά τη 
διάρκεια της ζωής του.

Ο καρκίνος του προστάτη εμφανίζεται κυρίως σε 
ηλικιωμένους άνδρες. Περίπου 60% των περιπτώσεων 
διαγιγνώσκονται σε άνδρες ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ 
οι περιπτώσεις πριν την ηλικία των 40 ετών είναι σπάνιες. 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες προληπτικού 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 προστάτη 
και θα πρέπει να πραγματοποιείται:

• Σε ηλικία 50 ετών για τους άνδρες χωρίς αυξημένο κίνδυνο 

• Σε ηλικία 45 ετών για τους άνδρες με υψηλό κίνδυνο, που 
   έχουν συγγενή πρώτου βαθμού που έχει διαγνωστεί με 
   καρκίνο προστάτη σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών. 

Μετά την πρώτη εξέταση θα πρέπει να γίνεται επανέλεγχος 
με μέτρηση PSA:

Κάθε 2 χρόνια εάν η τιμή του PSA στην πρώτη εξέταση ήταν 
<2,5 ng / ml

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 2020, πραγματοποίησαν 
ενημερωτικές ημερίδες για τον Καρκίνο του Προστάτη 
και διοργανώθηκαν δράσεις με δωρεάν εξετάσεις από τις 
οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 1.345 Δημότες.

Δήμος Καλλιθέας 
17/2/2020 - Ημερίδα για την πρόληψη του καρκίνου του 
προστάτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καλλιθέας διοργάνωσε σε 
συνεργασία  με την ουρολογική κλινική «Γ. Γεννηματάς» 
και τον Πανελλήνιο σύλλογο «ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ» Ημερίδα για την 
πρόληψη του καρκίνου του προστάτη.

Πρόληψη Καρκίνου του προστάτη

Δήμος Νέας Σμύρνης
28/9/2020 - Ενημέρωση & Εξετάσεις
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας-Σμύρνης προγραμμάτισε 
στις 28/9/2020 δράση ενημερωτικής ομιλίας για τον 
καρκίνο του προστάτη. Παράλληλα από 26/09 έως και 2/10 
πραγματοποίησε προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του 
προστάτη.  

Δήμος Χαλανδρίου 
4/2/2020 - Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Χαλανδρίου προγραμμάτισε 
εκστρατεία ενημέρωσης με διανομή φυλλαδίων για 
τον καρκίνο του προστάτη και ανάρτηση ενημερωτικού 
κειμένου στην ιστοσελίδα του Δήμου με θέμα «Η υγεία του 
Προστάτη και η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης».
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Η ψυχική υγεία ορίζεται ως η αναζήτηση της 
ισορροπίας όλων των πτυχών της ανθρώπινης ζωής, 
είτε πρόκειται για τη σωματική, τη διανοητική και 

την συναισθηματική, είτε για την πνευματική πτυχή του 
ανθρώπινου βίου. 
Το 2020, στα πλαίσια των δράσεων ευαισθητοποίησης των 
δημοτών σε θέματα ψυχικής υγείας, ωφελήθηκαν 9.831 
δημότες. 

Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου της Κατάθλιψης
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ως 
πιστοποιημένο Δίκτυο του Π.Ο.Υ. και μέλος των Εθνικών 
Δικτύων Υγιών Πόλεων, ξεκίνησε με αφορμή την 
«Παγκόσμια Ημέρα Υγείας του 2017 αφιερωμένη στην 
Κατάθλιψη», το πρόγραμμα για την έγκαιρη διάγνωση της 
Κατάθλιψης μέσω των ΚΕΠ.

Τα ΚΕΠ Υγείας του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων, συμπεριέλαβαν στα νοσήματα που υπήρχαν στο 
λογισμικό, τη νόσο της Κατάθλιψης ως 8ο  νόσημα, με τη 
χορήγηση σταθμισμένου ερωτηματολογίου, ειδικά για τον 
Ελληνικό πληθυσμό, το οποίο  μπορούν να συμπληρώνουν 
οι δημότες που θα προσέρχονται στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου 
τους και λαμβάνουν άμεσα ενημέρωση για την παρουσία ή 
μη συμπτωμάτων κατάθλιψης κατά την τρέχουσα περίοδο.

Στις περιπτώσεις που επιβεβαιώνεται παρουσία 
συμπτωμάτων κατάθλιψης από το τελικό αποτέλεσμα, 
ο δημότης παραπέμπεται σε ψυχίατρο για περαιτέρω 
αξιολόγηση. 

Με την εγγραφή δε του δημότη στο λογισμικό σύστημα 
των ΚΕΠ Υγείας, ο δημότης έχει τη δυνατότητα να 
δεχτεί υπενθύμιση τον επόμενο χρόνο να επαναλάβει το 
ερωτηματολόγιο, όπως επίσης μπορεί να δεχτεί υπενθύμιση 
να πραγματοποιήσει προληπτικό έλεγχο και για τα άλλα 10 
νοσήματα ανάλογα με την ηλικιακή του ομάδα. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ενεργά 33 ΚΕΠ Υγείας των 
Δήμων μελών του Δικτύου ενώ για το 2020 διεξήχθησαν 
περισσότερα από 880 τέστ  αυτοαξιολόγησης κατά την 
κλίμακα κατά W.K.Zung

Παράλληλα τα ΚΕΠ Υγείας των Δήμων μελών πραγματο-
ποίησαν πλήθος δράσεων και παρουσιάζονται κάποια 
παραδείγματα

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού 
01/01 - 31/08/2020 «Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Μνήμης 
στα ΚΑΠΗ της Πόλης μας.»

Στα ΚΑΠΗ του Δήμου υλοποιείται πρόγραμμα Νοητικής 

Ψυχικά Νοσήματα

Ενδυνάμωσης για τα μέλη σε ομαδικό επίπεδο. Με 
εργαλεία όπως τις ατομικές αναμνήσεις, το σχολιασμό της 
επικαιρότητας, παιχνίδια μνήμης, σταυρόλεξα, μουσική, 
επιτραπέζια παιχνίδια, γίνεται παρέμβαση στη βελτίωση της 
μνήμης του λόγου, της συγκέντρωσης, της συμπεριφοράς, 
και της εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων.

2020. Πρόληψη ψυχικής υγείας - Συμβουλευτική & 
ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται από το ΚΕΠ Υγείας 
του Δήμου στους ενήλικες δημότες που δυσκολεύονται 
να διαχειριστούν γεγονότα ή χρόνιες ψυχοπιεστικές 
καταστάσεις.

Α’ τρίμηνο του 2020 - Βιωματικά εργαστήρια με στόχο την 
ενημέρωση των γονέων σε θέματα ψυχοσυναισθηματικής 
ανάπτυξης  των παιδιών  
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων 
Καματερού, προσφέρει βιωματικά εργαστήρια με στόχο την 
ενημέρωση των γονέων σε θέματα ψυχοσυναισθηματικής 
ανάπτυξης  των παιδιών  στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης  κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων.  
Ειδικότερα κατά το 2020 υλοποιήθηκαν 16 εργαστήρια, 
όπου ευαισθητοποιήθηκαν  πάνω από 500  γονείς και 560 
μαθητές.

Δήμος Αγίας Βαρβάρας 
2020- Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής 
υποστήριξης των δημοτών συμβουλευτική ομάδα 
εμψύχωσης.
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2020 - Διαγνωστικά τεστ για την Άνοια - Alzheimer
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας προγραμμάτισε 
στο έτος 2020 πρόγραμμα διαγνωστικών τεστ και 
ενδυνάμωση Μνήμης.

1/2/2020 - Ενημέρωση για την ψυχική υγεία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας  προγραμμάτισε 
ενημερωτική ομιλία.

Δήμος Αγκιστρίου 
23/10/2020- Ενημερωτική ομιλία «Γιατί δεν μας ακούν τα 
παιδιά μας;»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγκιστρίου προγραμμάτισε στις 
23/10/2020 ενημερωτική ομιλία με θέμα «Γιατί δεν μας 
ακούν τα παιδιά μας;»

Δήμος Αμαρουσίου 
2020 - Έλεγχος προ - και σχολικής ηλικίας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αμαρουσίου προγραμμάτισε όλο 
το έτος  ψυχομετρική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων.

2020 - Παροχή συνεδριών βραχείας συμβουλευτικής
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αμαρουσίου παρείχε συνεδρίες 
βραχείας συμβουλευτικής σε επίπεδο ατόμου, ζεύγους, 
γονέων και οικογένειας, καθώς και διαγνωστικές 
συναντήσεις-αξιολογήσεις, από τους Ψυχολόγους 
του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, με 368  
ωφελούμενους.

Δήμος Αριστοτέλη 
1/2020 - 12/2020 – «Αγωγή Ψυχικής Υγείας»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη το 2020 σε συνεργασία 
με το Κέντρο Κοινότητας, διέθεσε ψυχολόγο για παροχή 
ψυχολογικής υποστήριξης στους κατοίκους του Δήμου. 
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Δήμος Θερμαϊκού
21/10/2020 - Ημερίδα με θέμα «Μια Σύγχρονη Ματιά στο 
Κοινωνικό και Ιατρικό Ζήτημα της Άνοιας»
Ο ΟΦΚΑΘ σε συνεργασία με το SILVER ALERT και το 
ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θερμαϊκού διοργάνωσαν ημερίδα 
στο αμφιθέατρο ΚΑΠΠΑ 2000 με ομιλήτρια την κ. Ευγενία 
Γκαβοπούλου η οποία είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων.

Δήμος Ιλίου
2020 - Δωρεάν συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ιλίου προγραμμάτισε όλο το έτος 
δωρεάν συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τους 
Δημότες.

Δήμος Καλαμαριάς
21/09 - 30/09/2020-Εβδομάδα ενημέρωσης & πρόληψης 
για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καλαμαριάς διοργάνωσε δύο 
ενημερωτικές ομιλίες στους Κοινωνικούς Λειτουργούς  
του δομών (ΚΑΠΗ, Κέντρο Κοινότητας) της Αντιδημαρχίας 
Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας & 
Ισότητας των δύο φίλων.
Επιπλέον πραγματοποίησε ενημέρωση και προληπτική 
εξέταση για την Άνοια. 30 Πολίτες ενημερώθηκαν 
τηλεφωνικά και 22 πολίτες (14 γυναίκες και 8 άνδρες) 
προσήλθαν για εξέταση με σειρά ψυχομετρικών εκτιμήσεων 
βασισμένων στις οδηγίες του ΕΔΔΥΠΠΥ. 

Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν η πρόληψη και η έγκαιρη 
διάγνωσης της ασθένειας έτσι ώστε ο ασθενής να οδηγηθεί  
στην όσο το δυνατόν  έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας.

Δήμος Καλλιθέας
1/1 - 30/10/2020 - Συνεδρίες για την ψυχική υγεία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καλλιθέας προγραμμάτισε 
συνεδρίες για την ψυχική υγεία.

Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης
2020 - Ψυχοθεραπεία για την κατάθλιψη 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης 
προγραμμάτισε όλο το έτος δράση ψυχοθεραπείας για την 
κατάθλιψη για τους Δημότες.

Δήμος Μεγαρέων
2020 - Συμβουλευτική υποστήριξη για την κατάθλιψη 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων  προγραμμάτισε το 
έτος 2020  δράση συμβουλευτικής υποστήριξης για την 
κατάθλιψη.
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Δήμος Μεταμόρφωσης
5 - 6/2/2020 - O ρόλος της θετικής σκέψης στην 
αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο των δράσεων 
κοινωνικής πολιτικής και προαγωγής υγείας  
πραγματοποίησε 2 Εσπερίδες/βιωματικά εργαστήρια με 
θέμα: «Ο ρόλος της θετικής σκέψης στην αντιμετώπιση του 
άγχους και της κατάθλιψης» σε συνεργασία με την Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Ν.Ι.Φ.Η.Μ. 

Τα βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν την 
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου και Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου στο 
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2ο και 3ο ΚΑΠΗ του Δήμου. Εισηγητές των βιωματικών 
εργαστηρίων ήταν η Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης 
και Αντιπρόεδρος του Ενιαίου παραρτήματος Ν.Ι.Φ.Η.Μ. 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κυρία  
Μοσχούλα Μπέστα και ο Ψυχολόγος Υγείας/Συνθετικός 
Ψυχοθεραπευτής κύριος Γιάννης Φέρρας. Τα βιωματικά 
εργαστήρια παρακολούθησαν περισσότερα από 50 άτομα.

2020 - Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής 
και ψυχολογικής υποστήριξης ενηλίκων
Το ΚΕΠ Υγείας και το Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης 
πραγματοποιεί δωρεάν ομαδικές και ατομικές συνεδρίες 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης ενηλίκων 
και εφήβων. Κεντρικός στόχος του Γραφείου Ψυχολογικής 
Υποστήριξης είναι η στήριξη των κατοίκων του Δήμου 
Μεταμόρφωσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε 
προσωπικό, διαπροσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.

Ενδεικτικά αιτήματα που εξυπηρετούνται περιλαμβάνουν: 
διαχείριση άγχους, κατάθλιψη, ενδοοικογενειακές 
συγκρούσεις/διαζύγιο, διαχείριση πένθους, αντιμετώπιση 
ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, στήριξη ανέργων, θέματα 
εφηβείας.

Δήμος Νέα Σμύρνης
Ημερίδα «Κατάθλιψη - Χωρίς Προκαταλήψεις»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας-Σμύρνης προγραμμάτισε 
ενημερωτικής ημερίδα με θέμα «Κατάθλιψη-Χωρίς 
Προκαταλήψεις»

2020 - Προληπτικές εξετάσεις για την άνοια - Alzheimer
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης προγραμμάτισε 
δράσεις  προληπτικών εξετάσεων αξιολόγησης για την 
άνοια-Alzheimer.

1/1 - 30/6/2020 - Ψυχολογική στήριξη και συνεδρίες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας-Σμύρνης και τα δημοτικά 
ιατρεία παρείχαν ψυχολογική στήριξης και συνεδρίες στους 
δημότες.

Δήμος Παλαιού Φάληρου 
2020 - Πρόληψη για την κατάθλιψη και παροχή 
συμβουλευτικής 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Παλαιού-Φάληρου προγραμμάτισε 
όλο το έτος συνεχιζόμενη δράση πρόληψης της κατάθλιψης 
και συμβουλευτική από ψυχολόγο εθελοντή, με έναν 
ορισμένο αριθμό ωριαίων συνεδριών και επανέλεγχος 
follow-up σε τακτά χρονικά διαστήματα , για στήριξη και 
βελτίωση ή σταθεροποίηση της κατάστασης. Παράλληλα 
παρείχε και ψυχοθεραπεία όπου χρειάστηκε.

Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών  
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Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία 
με την διεπιστημονική ομάδα του ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΛΠΙΔΑ 
(Λολοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους κ.α.) 
πραγματοποιήθηκε αναγνώριση μαθησιακών δυσκολιών, 
μέσω σταθμισμένων τέστ.

Δήμος Πεντέλης
21/9/2020 - «Ίδρυση Ιατρείου Μνήμης»
Έναρξη λειτουργίας του Ιατρείου μνήμης με στόχο την 
ενημέρωση, πρόληψη και το προσυμπτωματικό έλεγχο 
για τη νόσο Αλτσχάιμερ με τη διενέργεια διαγνωστικών 
τεστ πραγματοποίησε ο Δήμος Πεντέλης. Η δράση 
πραγματοποιήθηκε από τον ψυχολόγο κ. Βασίλειο Τσιοπανά 
και τον ψυχίατρο κ. Βασίλειο Γυφτόπουλο. Οι ενδιαφερόμενοι 
ενημερώθηκαν  για  τα  προβλήματα που τους απασχολούν 
σε ατομικό επίπεδο και  υποδέχτηκαν με θέρμη την έναρξη 
λειτουργίας του Ιατρείου Μνήμης.

18/2/2020 - Δράση Ενημέρωσης για την άνοια - Alzheimer
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πεντέλης προγραμμάτισε στις 
18/2/2020 δράση ενημερωτικής ομιλίας για την άνοια - 
Alzheimer με την ειδική παθολόγο κ. Ελένη Πολίτη.

Δήμος Ρήγα Φεραίου
25/1/2020 - Ημέρες Ψυχολογίας 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ρήγα Φεραίου σε συνεργασία με 
την ψυχολόγο του δήμου Σοφία Μπαλαμώτη, διοργάνωσε 
ενημερωτική ομιλία με θέμα 
«Ημέρες ψυχολογίας». Η ενημέρωση έγινε γύρω από τα 
νοσήματα ψυχικής υγείας όπως την κατάθλιψη, τις κρίσεις 
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πανικού, τις αγχώδεις διαταραχές κ.ά, 
καθώς και για την πρόληψη και την 
αντιμετώπισή τους.

19 - 26/08/20 - Θεματική εβδομάδα με 
θέμα: «Άνοια: Ενημέρωση - Εκπαίδευση 
- Πρόληψη» 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ρήγα Φεραίου 
σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρία 
Νόσου Alzheimer και Συγγενών 
Διαταραχών Βόλου» διοργάνωσε 
θεματική εβδομάδα με θέμα: «Άνοια 
Ενημέρωση-Εκπαίδευση-Πρόληψη». 
Ομιλητές ήταν μία ομάδα από Νευρολόγο, 
Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό. 
Σκοπός ήταν η σωστή ενημέρωση με 
επιστημονικά άρθρα γύρω από τη νόσο 
Alzheimer και η πρόληψη και η σωστή 
εκπαίδευση ώστε να μπορεί ο καθένας 
μας να αναγνωρίσει σημάδια και να 
απευθυνθεί σε ειδικό. Έγιναν ατομικά 
τεστ-έλεγχοι σε ύποπτα περιστατικά 
κατόπιν ραντεβού.

Δήμος Σπατών - Αρτέμιδος
2020 - Συμβουλευτική υποστήριξη για την κατάθλιψη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σπατών -Αρτέμιδος διοργάνωσε 
όλο το έτος δράση ψυχολογικής υποστήριξης/διασυνδετικής 
εργασίας.

2020 - Πρόληψη για την άνοια - Alzheimer
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σπατών -Αρτέμιδος προγραμμάτισε  
όλο το έτος συνεχόμενη δράση με ομάδες φροντιστών για 
την άνοια - Alzheimer.

Δήμος Τεμπών
21/2/2020 - Εκστρατεία Ενημέρωσης Για Την Άνοια
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Τεμπών σε συνεργασία με την 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών πραγματοποίησε 
ομιλίες, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των κατοίκων, 
των φορέων και επαγγελματιών του Δήμου. Επίσης 
πραγματοποιήθηκαν προληπτικά διαγνωστικά τεστ για την 
άνοια.
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Η αορτή είναι ο κύριος προμηθευτής 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 
τουλάχιστον κατά 50% της διαμέτρου της υπόλοιπης 
φυσιολογικής αρτηρίας του ίδιου ατόμου.
Η φυσιολογική διάμετρος της κοιλιακής αορτής είναι 
περίπου 2 εκατοστά. Όταν η διάμετρος είναι μεταξύ 2,5 
και 3 εκατοστά τότε μιλάμε για ανευρυσματική διάταση. 
Όταν η διάμετρος υπερβαίνει τα 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 ξεπερνά τα 5,4 εκατοστά. Η κοιλιακή αορτή είναι η πιο 
ευάλωτη στη δημιουργία ανευρύσματος, ενώ η συχνότερη 
εντόπιση του ανευρύσματος είναι κάτω από την έκφυση των 
νεφρικών αρτηριών. 

Το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής δημιουργείται από 
εκφυλισμό των ιστών του τοιχώματος της αορτής, ο οποίος 
οδηγεί στο σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας και καταλήγει 
στην καταστροφή των ελαστικών ινών και διάτασή του, ενώ 
μπορεί να οδηγήσει σε διαχωρισμό της αορτής, θρόμβωση 
στο τοίχωμά της και ρήξη και αιμορραγία του ανευρύσματος 
η οποία είναι συχνά θανατηφόρος, σε ποσοστό πάνω από 
70%. Όσο μεγαλώνει η διάμετρος του ανευρύσματος, τόσο 
μεγαλώνει και ο κίνδυνος της ρήξης του. Για ανευρύσματα 
<5 εκ. ο κίνδυνος ρήξης σε μια δεκαετία είναι 15-20%, 
ενώ σε μεγαλύτερα ανευρύσματα της τάξης των 6-7 εκ. ο 
αντίστοιχος κίνδυνος φθάνει το 45-50%.

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
δημοτών, τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,  το 2020, πραγματοποιήθηκαν 
ενημερωτικές ημερίδες για το ανεύρυσμα της κοιλιακής 
αορτής και διοργανώθηκαν δράσεις με δωρεάν εξετάσεις 
από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 4.030 
Δημότες.  

Πρόγραμμα Δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για τη 
διάγνωση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. 

Τον Ιούνιο του 2020, η εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε 
πραγματοποίησε δωρεά στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ, ένα πρωτοποριακό ασύρματο 
σύστημα υπερήχων C3 HD της εταιρείας CLARIUS.

Ο υπερηχογράφος C3 HD που παραχωρήθηκε στο Δίκτυο, 
διαθέτει εξαιρετική ποιότητα εικόνας, με έτοιμα προγράμματα 

Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής

ελεγχόμενα από τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης 
καθιστώντας την εξέταση άμεση και αποτελεσματική. 
Επιπλέον, με το ενσωματωμένο σύστημα CLARIUS TELE-
MEDICΙNE υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της 
εξέτασης από έμπειρους ιατρούς από απόσταση, καθώς και 
η καθοδήγηση του εξεταστή. 

O υπερηχογράφος βρέθηκε στη διάθεση των Δήμων-
μελών που διαθέτουν ΚΕΠ Υγείας και με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε το  2020. Η χρήση του υπερήχου 
έγινε απαραιτήτως από Ακτινολόγους του Δήμου, κατόπιν 
ραντεβού σε μέρος που όρισε ο Δήμος και σε συνθήκες 
αντίστοιχες με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που 
ισχύουν.
Η συσκευή του φορητού υπερηχογράφου διατέθηκε σε 
κάθε Δήμο για 2 έως 3 μέρες.

Η δράση απευθυνόταν σε άτομα ηλικίας 65-85 χρόνων και 
εξετάστηκαν συνολικά 288 πολίτες σε 9 Δήμους. Από τα 288  
άτομα βρέθηκαν 11 δημότες με ύποπτα ευρήματα, κάτι που 
επιβεβαιώνει ότι η πρόληψη σώζει ζωές.

Δήμος Αγίας Βαρβάρας
4/10/2020 - Δωρεάν προληπτική εξέταση  ανεύρυσμα 
κοιλιακής αορτής
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας  προγραμμάτισε 
στις 4/10/2020 δράση προληπτικών εξετάσεων 
ανευρύσματος κοιλιακής αορτής.

Δήμος Αιγάλεω
7  8/10/2020 - Προσυμπτωματικός έλεγχος ανεύρυσμα 
κοιλιακής αορτής
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου 
Αιγάλεω σε συνεργασία με το «Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο 
υγιών πόλεων - Προαγωγή υγείας» και την κλινική 
«Βουγουκλάκειο πραγματοποιήσαν κατόπιν ραντεβού, 
προσυμπτωματικό έλεγχο ανευρύσματος κοιλιακής αορτής 
σε γυναίκες και άνδρες άνω των 45 ετών στα Δημοτικά 
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Ιατρεία - ΚΕΠ Υγείας στις 7 & 8 Οκτωβρίου από τις 10.00 
έως τις 13.00.

Δήμος Δάφνης-Υμηττού
25/9/2020 - Προληπτική Εξέταση για το Ανεύρυσμα 
Κοιλιακής Αορτής
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού προγραμμάτισε 
στις 25/9/2020 υπέρηχο ανευρύσματος κοιλιακής αορτής 
για τους Δημότες.

Δήμος Ηγουμενίτσα
7 - 8/09/2020 - Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για το 
Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής
O Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο εφαρμογής 
προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με 
το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής 
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), μέσα από την Δομή των ΚΕΠ Υγείας 
του διοργάνωσε από τις 07/09/2020 έως και τις 08/09/2020 
δωρεάν υπερηχογράφημα με σκοπό την πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής.

Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Ηγουμενίτσας, 
σε συνεργασία με τον καρδιολόγο κ. Βασίλειο Γιόγιακα, 
κατόπιν ορισμού του από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας. 
Εξετάστηκαν συνολικά 18 πολίτες και σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα 1 από αυτούς στάλθηκε για περαιτέρω 
διερεύνηση.

Δήμος Ηράκλειο Αττικής
9/14/2020-Πρόγραμμα Μέτρησης Κοιλιακής Αορτής
Η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου 
με το ΚΕΠ Υγείας και τα Δημοτικά Ιατρεία, συμμετείχαν 
στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ του 
ΕΔΔΥΠΠΥ, και υλοποίησαν τη δράση της προληπτικής αυτής 
εξέτασης για τους κατοίκους του Δήμου στον χώρο των 
Δημοτικών Ιατρείων στις 14/09/2020.

Δήμος Λαγκαδά
1, 2/09/2020 - Υπέρηχος Κοιλιακής Αορτής
Μία δράση του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαγκαδά που 
διεξήχθη στο Κοινωνικό ιατρείο- Φαρμακείο του Δήμου, 
με ιατρικό εξοπλισμό (υπερηχογράφο) που παραχωρήθηκε 
από το ΕΔΔΥΠΠΥ. Τις εξετάσεις πραγματοποίησε ο ιατρός 
της Δομής Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Λαγκαδά με τη 
βοήθεια μιας νοσηλεύτριας. Εξετάσθηκαν 30 πολίτες εκ 
των οποίων οι 4 είχαν ύποπτα ευρύματα. Συστάθηκαν 
περαιτέρω εξετάσεις σε νοσοκομεία και επανέλεγχος σε έξι 
μήνες. Οι συμμετέχοντες καταγράφονται στις καρτέλες του 
ΚΕΠ Υγείας.

Δήμος Μεγαρέων
Από 01/01/20 έως 22/12/2020 - Εκστρατεία Ενημέρωση για 
το Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων προγραμμάτισε από 
τις 01/01/20 έως τις 22/12/2020 εκστρατεία ενημέρωσης για 
το Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής μέσα από τοπικά ΜΜΕ, το 
site του Δήμου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

21, 22/9 & 16/10/2020 - Προληπτικές εξετάσεις για το 
Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων προγραμμάτισε στις 
21,22/9 & 16/10/2020 δράση προληπτικών εξετάσεων 
ανευρύσματος κοιλιακής αορτής.
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Με την έναρξη της πανδημίας, τα ΚΕΠ Υγείας 
παράλληλα με τα 11 νοσήματα στα οποία 
επικεντρώνονται, συμμετείχαν ενεργά στην μάχη 

κατά του COVID-19, τόσο με δράσεις ενημέρωσης, δωρεάν 
εξετάσεις,  αλλά και μέσα από το λογισμικό των ΚΕΠ 
Υγείας. Στο λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας www.kepygeias.org 
δημιουργήθηκε κόμβος, όπου εμφανιζόταν σε όλα τα προφίλ 
των εγγεγραμμένων πολιτών, ώστε να ενημερώνονται για 
τα νέα μέτρα προφύλαξης και για τις δράσεις αναφορικά με 
το νέο κορωνοϊό Covid-19. 

Συνολικά από τις δράσεις ωφελήθηκαν περίπου 60.000 
δημότες.

Τα ΚΕΠ Υγείας των Δήμων μελών συμμετείχαν ενεργά 
στην ενημέρωση των πολιτών για την πραγματοποίηση 
των Δωρεάν τεστ ανίχνευσης (rapid-test) που διενήργησε 
ο ΕΟΔΥ είτε με κινητές μονάδες, είτε με τη μέθοδο drive 
through. Επιπλέον πραγματοποίησαν τις παρακάτω 
δράσεις.

Δήμος Αγίας Βαρβάρας 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας πραγματοποίησε 
τις εξής δράσεις

10/3/2020 - Ημερίδα Ενημέρωσης για τον κορονοϊό 

20/4 - 20/6 - Δράσεις για COVID19 - Γραμμή ψυχολογικής 
υποστήριξης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας παρείχε γραμμή  
ψυχολογικής  υποστήριξης για τους δημότες.

2020  - Διαδικτυακή Εκστρατεία Ενημέρωση για τον Covid-19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας προγραμμάτισε 
στο έτος 2020 εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για τον Covid-19 μέσα από αναρτήσεις στα τοπικά ΜΜΕ, στα 

Δράσεις Αντιμετώπισης Covid-19 μέσω του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο site του Δήμου. 

Δήμος Αγκιστρίου
2020 - Δράσεις πρόληψης για COVID19 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγκιστρίου προγραμμάτισε στο 
έτος 2020 εκστρατεία ενημέρωσης για τον COVID19 μέσα 
από την  διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων. Επίσης 
τοποθετήθηκαν σταντ αντισηπτικών  και μασκών σε δημόσια 
κτίρια. 

Δήμος Αιγάλεω
1/3 - 31/12/2020 - Δράσεις για αποτροπή του covid-19 
Στην πρώτη γραμμή και με πρωταρχικό στόχο την 
αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού, τα ΚΕΠ Υγείας και 
η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας δίνουν καθημερινά 
τη δική της μάχη για την υποστήριξη των ευπαθών και των 
οικονομικά πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Κατ’ οίκον 
διανομή σίτισης, εξυπηρέτηση για τη συνταγογράφηση 
φαρμάκων, εξυπηρέτηση για την παραλαβή φαρμάκων 
από τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ, παροχή βασικών ειδών 
πρώτης ανάγκης, συνοδεία σε δομές υγείας, διεκπεραίωση 
αιτημάτων μέσω ΚΕΠ. Φορείς όπως το Κέντρο Υγείας 
Αιγάλεω, οι ΤΟΜΥ Αιγάλεω, Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, 
συνδράμουν την Υπηρεσία και διευκολύνουν το έργο αυτό. 

Δήμος Αίγινας
2020 - Δράσεις πρόληψης για COVID19
Δημοσίευση ενημερωτικών Δελτίων Τύπου
Διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των μέτρων πρόληψης

Μάρτιος 2020 - Call Center 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αίγινας δημιούργησε τον Μάρτιο 
του 2020 call center για ευπαθείς ομάδες και ενημερωτικό 
φυλλάδιο μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον cov-
id-19.
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Δήμος Αλίμου
Ενημερωτική ομιλία για τους υπαλλήλους, Εμβολιασμοί 
ενηλίκων, Κατ’οίκον Εμβολιασμοί και Τεστ ανίχνευσης 
covid-19 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου διοργάνωσε ενημερωτική 
ομιλία στους υπαλλήλους του Περιβάλλοντος σχετικά με 
τα μέτρα πρόληψης κατά τον Covid-19. Η υπεύθυνη της 
ενημέρωσης κα Ζαχαροπούλου Ουρανία ενημέρωσε τους 
υπαλλήλους για τα συμπτώματα και τον τρόπο μετάδοσης 
της νόσου. Στην ομιλία συμμετείχαν 80 υπάλληλοι.

01/09 - 30/10/2020 - Συνταγογράφηση και Εμβολιασμοί 
ενηλίκων στα μέλη των ΚΑΠΗ. Συνταγογράφηση 597 
εμβολίων στα μέλη των ΚΑΠΗ.

01/09 - 08/12/2020 - Εμβολιασμοί ενηλίκων στα Δημοτικά 
Ιατρεία
Πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί τόσο σε εγγεγραμμένους 
πολίτες όσο και σε πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες. Το νοσηλευτικό προσωπικό του Δήμου διενήργησε 
92 εμβολιασμούς στα Δημοτικά Ιατρεία.

01/10 - 30/11/2020 - Εμβολιασμοί κατ΄οίκον σε ευπαθείς 
ομάδες 
Το νοσηλευτικό προσωπικό του Δήμου διενήργησε 16 
εμβολιασμούς κατ΄οίκον.

1/10/2020 - Σύμβαση για τεστ Covid-19 (PCR) 
Στα πλαίσια των συνθηκών της πανδημίας του κορονοϊού το 
ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου πραγματοποίησε σύμβαση 
για μοριακό έλεγχο PCR για Covid-19, με εξωτερικούς 
συνεργάτες 

Δήμος Αμαρουσίου
1/5-31/12/2020- Δράσεις πρόληψης για τον Covid-19 
Έκτακτη υποστήριξη, λόγω covid-19, ατόμων που έχρηζαν 
βοήθεια από το ΒΣΣ του ΝΠΔΔ Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. Έκτακτη 
υποστήριξη, λόγω covid-19 σε μέλη του ΚΑΠΗ του 
ΝΠΔΔ Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., από νοσηλεύτρια (κατευθύνσεις 
για άυλη συνταγογράφηση, συνταγογράφηση φαρμάκων 
και εμβολίων και παράδοσή τους, παραλαβή εξετάσεων 
από διαγνωστικά κέντρα, κλείσιμο ραντεβού με γιατρούς, 
συνοδεία σε δημόσια νοσοκομεία για εξετάσεις, 
ενεσοθεραπεία, εμβολιασμοί, μετρήσεις σακχάρου 
κατ’οίκον, αλλαγές τραυμάτων κατ’οίκον).

Δήμος Ασπροπύργου
Οκτώβριος 2020 -  Δράση Ενημέρωσης σχετικά με την 
Υγιεινή και τη Σωστή χρήση μάσκας σε μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης /διανομή αντισηπτικών

Με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, 

Δράσεις Αντιμετώπισης Covid-19 μέσω του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας

Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφίας Μαυρίδη 
ξεκίνησαν ενημερωτικές δράσεις Αγωγής Υγείας με θέμα 
«Πρόληψη και ενημέρωση σε θέματα Covid-19» στα Σχολεία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. Η εν λόγω δράση 
υλοποιήθηκε διαδοχικά σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της 
πόλης και οι μαθητές ενημερώθηκαν για την ορθή χρήση 
της μάσκας. Στόχος ήταν η διασφάλιση της υγείας των 
συμπολιτών και των καλύτερων δυνατών συνθηκών στον 
τομέα της εκπαίδευσης.

8/10/2020 - Διανομή υγειονομικού υλικού προς Αθλητικούς 
Συλλόγους
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας, 
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου, κ. 
Ιωάννης Κατσαρός, προχώρησε σε διανομή υγειονομικού 
υλικού προς τους Αθλητικούς Συλλόγους της πόλης. Ο 
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. έχοντας ως κύριο μέλημά τη δημόσια υγεία 
των αθλητών, που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του. 

2020  - «Διακόπτουμε τις αλυσίδες μετάδοσης του 
κορονοϊού στην πόλη μας» 
Πραγματοποιήθηκαν  απολυμάνσεις  σε Βρεφικούς, 
Παιδικούς Σταθμούς, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, 
Γυμνάσια, Λύκεια, καθώς και σε χώρους Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων,  στα ΚΑΠΗ, και σ’ άλλα Δημοτικά κτίρια. Οι 
απολυμάνσεις θα συνεχιστούν και στα υπόλοιπα Δημοτικά 
κτίρια. Σημειώνεται ότι η απολύμανση γίνεται με ειδικά υλικά 
και ο χώρος μπορεί να λειτουργήσει μετά την παρέλευση 
12 ωρών. Οι απολυμάνσεις θα επαναλαμβάνονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα.

2020 - Κοινωνικές Δομές Δήμου Ασπροπύργου «Εσείς 
μένετε σπίτι, εμείς μένουμε δίπλα μας» 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Συσσίτιο και 
Κοινωνικό Φαρμακείο, πραγματοποιούν . Κατ’ οίκον 
διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στις ευπαθείς 
ομάδες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις 
εξατομικευμένες ανάγκες. Κατ’ οίκον διανομή Συσσιτίου 
σε καθημερινή βάση τόσο στους ωφελούμενους όσο και σε 
έκτακτα περιστατικά που προστέθηκαν λόγω της πανδημίας  
του Κορονοϊού.
Καταγραφή αναγκών των ωφελούμενων μας σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και διανομή φαρμάκων στη 
δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου αλλά και κατ’ οίκον σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Σύμμαχοι στο έργο των Κοινωνικών Δομών,  οι χορηγοί 
που ενίσχυσαν τις προσπάθειες διεκπεραίωσης όλων των 
αιτημάτων για προμήθειες σε τρόφιμα και είδη πρώτης 
ανάγκης. Τοπικές επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες εταιρείες 
εκτός του Δήμου Ασπροπύργου για ακόμη μια φορά έδειξαν 
το κοινωνικό του πρόσωπο και ανταποκρίθηκαν στα 
αιτήματα μας για στήριξη της τοπικής κοινωνίας.
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1/10/2020 - «Δωρεάν μάσκες προστασίας και αντισηπτικά 
σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια με την έναρξη του νέου 
σχολικού έτους» 
Ο Δήμος Ασπροπύργου θα διέμεινε δωρεάν μάσκες 
προστασίας και αντισηπτικά σε όλα τα σχολεία της πόλης, 
με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, σύμφωνα με 
Υπουργική απόφαση. 

15/4/2020 - «Προσφορά Υγειονομικού Υλικού στο 
Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου» 
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Αειφόρου Ανάπτυξης 
και Πράσινης Ενέργειας, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, 
στο πλαίσιο διαρκών δράσεων πρόληψης και αλληλεγγύης 
για την πανδημία, εκ μέρους του Δήμου, παρέδωσε  στον 
Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ασπροπύργου 
Αστυνόμο Β’, κ. Άγγελο Καράκο  και στον Διοικητή του 
Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου, Αστυνόμο Β’ κ.  
Γεώργιο Μπέλλο, υγειονομικό υλικό για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών του προσωπικού των τμημάτων.

14/4/2020 - «Παράδοση Υγειονομικού Υλικού από 
τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής στον Δήμο 
Ασπροπύργου» 
Ο Αντιπεριφερειάρχης παρέδωσε 36 κουτιά γάντια  (100 
τεμαχιών/κουτί), 52 κουτιά μάσκες (50τεμαχίων/κουτί), 60 
αντισηπτικά των 500ml και 400 αντισηπτικά των 80ml.  Η 
Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Ασπροπύργου συνεχίζουν 
σε αγαστή συνεργασία να προασπίζουν το δημόσιο 
συμφέρον και να υπηρετούν τον πολίτη.

Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Μάιος 2020 - Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσίας τηλεφωνικής 
ψυχολογικής υποστήριξης για COVID19 

Μάρτιος 2020 - Εκπαίδευση στην ορθή εφαρμογή χρήση 
και αφαίρεση των Μέσων Ατομικής Προστασίας 

Μάϊος - Δεκέμβριος του 2020 -  δωρεάν ανιχνευτικά tests 
για τον Covid-19
Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν προληπτικά tests για τον Cov-
id-19  δύο φορές κάθε μήνα στους:
α. ηλικιωμένους της στέγης φιλοξενίας ηλικιωμένων και         
β. στους φιλοξενούμενους του Ξενώνα του Δήμου
καθώς και δωρεάν ανιχνευτικά tests για τον Cov-
id-19 σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου και στους 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης των σχολείων και βρεφονηπιακών / παιδικών 
σταθμών του Δήμου, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Δήμος Βέροιας
1/10/2020 - «Μέτρα πρόληψης και Υγιεινής έναντι του 
Sars-Cov-2» 

Δράσεις Αντιμετώπισης Covid-19 μέσω του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο 
Υγείας Βέροιας και είχε ως στόχο να ενημερώσει τους 
πολίτες για την κρισιμότητα της κατάστασης που έχει 
δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού. Κατά τη διάρκεια 
της δράσης προβλήθηκε βίντεο με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 
για την ατομική υγιεινή, το σωστό πλύσιμο των χεριών, τη 
σωστή χρήση της μάσκας, καθώς και τα μέτρα πρόληψης 
κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

Δήμος Βόλου
4 - 5/11 & 30/11 - 1/12/2020 - Έλεγχος για την ανίχνευση 
COVID19 
Ο Δήμος Βόλου  και το ΚΕΠ Υγείας,  σε συνεργασία με την 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
πραγματοποίησαν  σε εκατοντάδες πολίτες που προσήλθαν 
οικειοθελώς test (rapid test), ανίχνευσης κορονοϊού . Δυο 
συνεργεία είχαν εγκατασταθεί  στο Δημαρχείο Βόλου και στο 
Δημαρχείο Νέας Ιωνίας αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν σε 
πολίτες όλων των ηλικιών από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 
5:00 το απόγευμα σε δυο διαφορετικές χρονικές περιόδους. 
Οι πολίτες που   καταδείχθηκαν  θετικοί  στο κορονοϊό 
παραπέμφθηκαν   στους δημόσιους φορείς υγείας. Συνολικά 
στο διήμερο,4-5/11 , εξετάσθηκαν στον Βόλο και Νέα Ιωνία 
1.086 πολίτες και βρέθηκαν 88 θετικοί, δηλαδή ποσοστό 
8,1%. Το διήμερο 30/11-1/12  εξετάσθηκαν στο Βόλο και 
Νέα Ιωνία 462 πολίτες  και βρέθηκαν 22  θετικοί, δηλαδή 
ποσοστό 4,7%.

Δήμος Γαλατσίου 
1/3 - 19/10/2020 - Ενημέρωση για τον Covid-19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Γαλατσίου  προγραμμάτισε 
εκστρατείας ενημέρωσης για τους ωφελούμενους των  
Κοινωνικών Δομών μέσω πλαστικοποιημένων οδηγιών.

Δήμος Δάφνης - Υμηττού 
1 - 2/4/2020  & 12/12/20 - Εθελοντική Αιμοδοσία 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού προγραμμάτισε 
εθελοντικές αιμοδοσίες. 

Δήμος Δράμας
11/3 - 15/5 & 8/11 - 31/12/2020 - Εθελοντική Αιμοδοσία 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Δράμας  σε συνεργασία με το 
Γενικό Νοσοκομείο Δράμας πραγματοποίησε εθελοντική 
αιμοδοσία στο χώρο του ΚΕΠ. Σύμφωνα με τα μέτρα που 
κοινοποίησε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, για την ασφάλεια 
του αίματος έναντι της λοίμωξης από το νέο Κορονοϊό COV-
ID-19, προβλέπεται και η διοργάνωση αιμοδοσιών εκτός 
νοσοκομείων.

Δήμος Ελευσίνας
27/11/2020 - Διαγνωστικά Test για τον Covid-19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ελευσίνας  προγραμμάτισε 
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στις 27/11/2020 Rapid-Tests στον καταυλισμό Ρομά, 
ευαισθητοποίηση και διανομή υγειονομικού υλικού και 
ειδών καθαρισμού στο σύνολο του πληθυσμού.

Δήμος Ελληνικό - Αργυρούπολης
2020 - Διαγνωστικά Rapid-Test για τον Covid-19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ελληνικό-Αργυρούπολης 
προγραμμάτισε στο έτος 2020 Rapid-Test Covid-19, έλεγχο 
στο πλαίσιο λειτουργείας των δημοτικών ιατρείων.

Δήμος Ζωγράφου 
8/9, 9/10, 27/11/2020 - Διαγνωστικά Test για τον Covid-19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ζωγράφου προγραμμάτισε Rap-
id-Test Covid-19 για τους εργαζομένους του Δήμου.

Δήμος Ηγουμενίτσας
31/1/2020 - «Μειώστε τον κίνδυνο μόλυνσης από τον 
κορονοϊό»
Έχοντας αρχίσει να εμφανίζεται στην Ευρώπη ο νέος ιός, 
μεταφράσαμε συμβουλές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας  για τους τρόπους μείωσης της μόλυνσης από τον 
κορονοϊό και τις αναρτήσαμε στο facebook του ΚΕΠ Υγείας.

24/2/2020 - «Οδηγίες προστασίας από αναπνευστική 
λοίμωξη και από το νέο κορονοϊό»
Με την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα, 
το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας ενημερώνει τους 
πολίτες για τους τρόπους πρόληψης από τον ιό, αναρτώντας 
συνεχώς ενημερωτικές οδηγίες από επίσημους φορείς. Με 
σύνθημα «Δε φοβόμαστε – Προστατευόμαστε» συνεχίστηκε 
η ενημέρωση των πολιτών με χρήσιμα βίντεο και οδηγίες 
προφύλαξης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας σε 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης

13/3/2020 - «Μείνετε σπίτι, θα σας φροντίσουμε εμείς» 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας ξεκίνησε εκστρατεία 
για να προτρέψει τους πολίτες που δεν ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες και έχουν ήπια συμπτώματα, να παραμείνουν στο 
σπίτι και να μην προσέρχονται στα νοσοκομεία, σύμφωνα 
πάντα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα το ΚΕΠ Υγείας αναλαμβάνει βασικό ρόλο στην 
προσπάθεια του Δήμου Ηγουμενίτσας να προστατεύσει 
τους ηλικιωμένους και τους δημότες που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες. Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνήσουν 
με το τηλέφωνο του ΚΕΠ Υγείας ή να αποστείλουν email 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν σε περίπτωση που 
αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν.

24/3/2020 - Ημερίδα με θέμα «Covid 19...Διατροφή και 
ανοσοποιητικό»
Ο διαιτολόγος – διατροφολόγος, πάροχος του ΚΕΠ Υγείας 

Δράσεις Αντιμετώπισης Covid-19 μέσω του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας

κ. Ιωάννης Σουπιός, μας δίνει χρήσιμες διατροφικές 
συμβουλές για την τόνωση του ανοσοποιητικού με αφορμή 
την πανδημία του κορονοϊού, μέσα από ένα εξαιρετικά 
ενδιαφέρον άρθρο.

3/4/2020 - «Οδηγίες προστασίας των ατόμων με Σακχαρώδη 
Διαβήτη από τον κορονοϊό»
Τα άτομα που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη ανήκουν 
σε ευάλωτες ομάδες. Το ΚΕΠ Υγείας αναρτά οδηγίες 
προστασίας από τον Covid-19 για τα άτομα αυτά από την 
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία.

6/4/2020 - Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας ενημερώνει 
τους πολίτες για την τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής 
υποστήριξης για τον κορονοϊό, στην οποία μπορούν να 
απευθύνονται.

8/4/2020 - Δωρεά υφασμάτινων μασκών 
Σε μία χρονική περίοδο που οι μάσκες ήταν δυσεύρετες 
στην Ελλάδα, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας 
κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με έναν επιχειρηματία 
και να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική ποσότητα (200τμχ) 
υφασμάτινων μασκών. Οι μάσκες αυτές διανεμήθηκαν 
στους εργαζόμενους της “πρώτης γραμμής” του Δήμου, 
δηλαδή στους εργαζόμενους του διευρυμένου “Βοήθεια στο 
Σπίτι” και της καθαριότητας. Στόχος της κίνησης αυτής ήταν 
η πρόληψη και η προστασία από τον κορονοϊό.

15/4/2020 - «Ασκήσεις κατά τη διάρκεια του lockdown»
Αναρτήθηκαν βίντεο με ασκήσεις γυμναστικής που μπορούν 
να γίνουν εντός του σπιτιού με σκοπό να κινητοποιηθούν και 
να παραμείνουν υγιείς και ενεργοί οι πολίτες του Δήμου.

29/4/2020 - «Συμβουλές για σωστή χρήση της μάσκας» 
«Οδηγίες για να φτιάξουμε υφασμάτινη μάσκα»
Η μάσκα αρχίζει να μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή 
μας και το ΚΕΠ Υγείας μας υπενθυμίζει με βίντεο τη σωστή 
χρήση της μάσκας ώστε να μας προστατεύει αποτελεσματικά. 
Αναρτήθηκε βίντεο με με οδηγίες χρήσης για κατασκευή 
απλής υφασμάτινης μάσκας στο σπίτι με σκοπό να βοηθήσει 
και να γεμίσει το χρόνο των Δημοτών δημιουργικά.

4/5/2020 - «Διανομή υφασμάτινων μασκών»
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το «Βοήθεια στο Σπίτι» 
προχώρησε σε διανομή υφασμάτινων μασκών και οδηγίες 
χρήσης αυτών, σε πολίτες με σκοπό την προστασία τους, σε 
μέρη που παρατηρούνταν συνωστισμός (π.χ. τράπεζες).

12/10/2020 - «Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας 
ενημερώνει»
Δημοσίευση άρθρου σε τοπική εφημερίδα με πάνω από 
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1000 αναγνώστες, του ΚΕΠ Υγείας, στο οποίο αναφέρονται 
τα μέτρα πρόληψης από τον κορονοϊό καθώς και τα μέτρα 
αντιμετώπισης πιθανής νόσου.

17/12/2020 - «Χρήσιμες συμβουλές για τη διαχείριση της 
καθημερινότητας με τα παιδιά τώρα που περνάνε πολλές 
ώρες στο σπίτι»
Χρήσιμες συμβουλές για τη διαχείριση της καθημερινότητας 
με τα παιδιά κατά τη διάρκεια του lockdown από τη Μονάδα 
Εφηβικής Ιατρικής.

Δήμος Ηλιούπολης
20/3 & 19/9 - 31/12/2020 - Δράσεις του Δήμου για την 
πρόληψη για τον Covid-19
1. Μέσα από το πρόγραμμα «Στο πλευρό του Δημότη με ένα 
τηλεφώνημα» παραδοθήκαν  στα σπίτια των δημοτών είδη  
πρώτης ανάγκης (τρόφιμα από το super market ή φάρμακα), 
με προ συνεννόηση και παραγγελία. Παραλήφθηκαν 
αιτήσεις διεκπεραίωσης αιτημάτων, επικύρωση γνήσιου 
υπογραφής, παράδοση πιστοποιητικών που εκδίδονται 
μέσω ΚΕΠ κλπ. Καθώς και  οι ψυχολόγοι του Δήμου 
παρείχαν σε όσους δημότες χρειάστηκαν υποστήριξη.

2. Μοριακός έλεγχος ανίχνευσης για covid-19 για δημότες 
& εργαζομένους.

3. Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 
και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δήμος Καλαμαριάς
10/12/2020 - Μένουμε σπίτι. Και τώρα τι κάνουμε;
Το  ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καλαμαριάς παρουσίασε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, το Φυλλάδιο με δραστηριότητες 
για παιδιά και εφήβους το οποίο δημιουργήθηκε από την 
Ομάδα Εργασίας για τα παιδιά στην κρίση του Covid -19, της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων του Π.Ο.Υ. Στο φυλλάδιο παρουσιάζονται προτάσεις 
διαχείρισης των παιδιών και των εφήβων κατά τη διάρκεια 
παραμονής τους  στο σπίτι λόγω του lockdown. Απαντάει σε 
ερωτήματα  και απορίες που εύλογα δημιουργούνται στα 
παιδιά και προτείνει τρόπους αντιμετώπισής τους.

Δήμος Καλλιθέας
Μάιος - Ιούνιος 2020 - Διανομή συσσιτίου 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καλλιθέας προγραμμάτισε από 
τον Μάϊο-Ιούνιο του  2020 δράση διανομής συσσιτίου καθώς 
και  δράση διανομής τροφίμων κατ’οίκον.
2020- Δράση συνταγογράφησης και παραλαβής φαρμάκων 
από φαρμακεία του ΕΟΠΥ 
Η συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε όλο το 2020 από 
τους γιατρούς του ΔΚΥ και η παραλαβή φαρμάκων έγινε 
από φαρμακεία του ΕΟΠΥ.

Δράσεις Αντιμετώπισης Covid-19 μέσω του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας

Δήμος Κηφισιάς
10/10/2020 - Δράσεις πρόληψης για COVID19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Κηφισιάς  διοργάνωσε 
ενημερωτική εκστρατεία με ενημερωτικά σποτάκια που 
αναρτηθήκαν  στην ιστοσελίδα του Δήμου. Καθώς και                              
όρισε τοπικό ιατρικό συμβουλίου του οποίο οι συμβουλές 
αναρτήθηκαν επίσης στην ιστοσελίδα.

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου
5 &21/10/2020 - Προληπτική ενημέρωση για τον
ιό COVID 19 
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της προστασίας από τον 
covid - 19 πραγματοποιήθηκαν 2 δράσεις ενημέρωσης 
από την 16η ΤΟΜΥ Ευόσμου σε συνεργασία με το τμήμα 
προστασίας και προαγωγής δημόσιας υγείας προς τους 
εργαζόμενους των ΚΕΠ. 

Δήμος Λαγκαδά
29/4/2020 - Παροχή βοήθειας σε άτομα που είχαν άμεση 
ανάγκη για αίμα από τις συνέπειες του κορονοϊού 
Η Δράση διοργανώθηκε από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου 
Λαγκαδά σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του 
Γ.Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ και έλαβε χώρα σε κλειστό δημοτικό 
γυμναστήριο προς αποφυγή συνωστισμού. Σκοπός ήταν 
η βοήθεια και η αλληλεγγύη στα άτομα που είχαν ανάγκη 
για αίμα ειδικά αυτό τον καιρό που βιώνουμε τις δύσκολες 
συνέπειες της πανδημίας. Η συμμετοχή του κόσμου 
ήταν αρκετά ικανοποιητική παρ’ όλες τις δυσκολίες της 
μετακίνησής τους λόγω της καραντίνας.

10/12/2020- Δωρεά οικίσκων για διενέργεια τεστ Covid 
Ο Δήμος Λαγκαδά προχώρησε σε δωρεά οικίσκων 
που ενισχύουν τον αγώνα των υγειονομικών στη μάχη 
κατά του κορωνοϊού και συμβάλλουν τα μέγιστα στην 
εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Υγείας Λαγκαδά και 
Σοχού πραγματοποίησε ο Δήμος Λαγκαδά. Οι οικίσκοι 
τοποθετήθηκαν στον προαύλιο χώρο των Κέντρων Υγείας 
προκειμένου να διενεργείται εκεί ο έλεγχος πιθανού 
κρούσματος covid-19 και να αποφεύγεται η επίσκεψη στα 
ιατρεία και η επαφή με το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό.

Δήμος Λαυρεωτικής
9/3/2020 - Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Covid-19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής  προγραμμάτισε 
στις 9/3/2020 εκστρατεία ενημέρωσης με διανομή έντυπων 
και διαδικτυακών αναρτήσεων σε site μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Δήμος Λοκρών
19/10/2020 - Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Covid-19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών  προγραμμάτισε 
στις 19/10/2020 εκστρατεία ενημέρωσης με διανομή 
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ενημερωτικού  υλικού για τον Covid-19 και στις 1/11/2020- 
πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία με θέμα «Ψυχο-
κοινωνικές επιδράσεις του Covid-19»

Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης
3/2020 - 12/2020- Δράσεις Υποστήριξη ευπαθών ομάδων 
για την πρόληψη του COVID19 
Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης και οι κοινωνικές  δομές  
του Δήμου, υποστήριξαν ευπαθείς ομάδες την περίοδο της 
καραντίνας. 

Οκτώβριος 2020 - Δράσεις πρόληψης για COVID19 
Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις των μαθητών του 
Ειδικού σχολείου Κωφών και Βαρήκοων Πεύκης στην 
χρήση της μάσκες και σωστό πλύσιμο των Χεριών. 

3/4/2020 - Δράση παροχής γευμάτων αγάπης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης  
προγραμμάτισε στις 3/4/2020 δράση παροχής γευμάτων 
αγάπης. 

Δήμος Μεγαρέων
16/11/2020 - Δράσεις πρόληψης για COVID19 
Πραγματοποιήθηκαν απολυμάνσεις σε δημοτικά 
καταστήματα, δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους  & 
σχολικά συγκροτήματα. 

1/1/2020 έως 22/12/2020 - Εκστρατεία Ενημέρωσης & 
Μέτρα Προφύλαξης (Για  Covid 19)
Πραγματοποιήθηκε εκστρατείας ενημέρωσης μέσα από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης το site του Δήμου και τα τοπικά 
ΜΜΕ.  

2020 - Προληπτικούς ψεκασμούς (COVID 19)
Το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποίησε καθόλη τη διάρκεια της 
περιόδου της πανδημίας covid 19 και πραγματοποιεί  όλους 
τους προληπτικούς ψεκασμούς σε σχολεία, δημόσια κτίρια 
και κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, γήπεδα, παιδικές 
χαρές κ.λ.π.)

Δήμος Μεταμόρφωσης
2020 - Προληπτικές Απολυμάνσεις- Πραγματοποίηση Τεστ
Πραγματοποίηση τέστ για τον covid σε εργαζόμενους 
των κοινωνικών δομών και της καθαριότητας (rapid και 
μοριακά tests) σε συνεργασία με τον ΕΟΔΔΥ και σύμβαση 
με ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Πραγματοποιήθηκαν 
προληπτικές απολυμάνσεις στους χώρους εργασίας του 
Δήμου Μεταμόρφωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Δήμος Μοσχάτο - Ταύρου 
11/3/2020 - 31/12/2020 - Λειτουργία Δομής κατά του COVID 19
Τον Μάρτη ξεκίνησε την λειτουργία η Δομή κατά του covid 
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19 και παρείχε κατ’ οίκον διανομές φαρμάκων & τροφίμων, 
συνταγογραφήσεις κλπ. για τους ευπαθείς δημότες.  

Δήμος Νέας-Σμύρνης 
1/10/2020 - «Κορωνοϊός - Εποχική Γρίπη» - Δωρεάν Τεστ 
αντισωμάτων για Covid 19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας-Σμύρνης προγραμμάτισε 
στις 1/10/2020 ενημερωτική ομιλία για τον Κορωνοϊό και 
την Εποχική Γρίπη ενώ διενήργησε δωρεάν εξετάσεις 
αντισωμάτων για covid 19.

Δήμος Πεντέλης
Μάρτιος 2020 - Ενημέρωση για τον Covid 19
Παροχή χρήσιμων συμβουλών και κατευθύνσεων από την 
Ειδική Παθολόγο κ. Ελένη Πολίτη. 

Μάρτιος 2020 - Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής 
υποστήριξης για τον Covid-19  
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πεντέλης  δημιούργησε δωρεάν 
τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τον Cov-
id-19 με την υποστήριξη του Ψυχολόγου κ. Βασίλη Τσιοπανά.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτης
20/3/2020 έως 31/12/2020 - «Δράσεις για την αντιμετώπιση 
της Πανδημίας του Covid-19 στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη»

1. Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Covid-19 του  Δήμου Πυλαίας 
Χορτιάτη για την αντιμετώπιση της Πανδημίας του Covid-19, 

2. Διενέργεια τεστ ανίχνευσης Covid-19 στους υπαλλήλους 
του δήμου και στους υπαλλήλους των νομικών του 
προσώπων. 

3. Δωρεάν tablets για την τηλε-εκπαίδευση με έκτακτη 
επιχορήγηση στα σχολεία,

4. Προμήθεια συστημάτων και κάμερες θερμομέτρησης 
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καθώς και τα anti-covid ρομποτάκια για απολύμανση 
δημοτικών κτιρίων και σχολείων.

5. Προμήθεια υφασμάτινων τσαντών με το μήνυμα 
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ (2000 Τεμάχια) οι οποίες διανεμήθηκαν 
σε πολίτες προκειμένου να διαδοθεί και να ενισχυθεί το 
ανωτέρω μήνυμα. 

6. Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ): Προμήθεια 
αντισηπτικών, μασκών κ.λ.π.  για τις ανάγκες όλων των 
υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να προστατευθούν οι 
εργαζόμενοι και οι πολίτες. Προμήθεια προστατευτικών 
διαχωριστικών (plexiglass) για τα γραφεία και αυτοκόλλητα 
θέσης σήμανση για την τήρηση των αποστάσεων.  Προμήθεια 
5 θερμικών καμερών και 7 επιδαπέδιων συστημάτων 
θερμομέτρησης (Smart Gate). 

15/12/2020 - Διαδικτυακή ενημέρωση των εργαζομένων 
του δήμου για τον covid-19 από έναν γιατρό της πρώτης 
γραμμής «Ένας μοναχικός αγώνας της ζωής κόντρα στον 
θάνατο !»
Ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη θέλοντας να ενημερώσει 
αιρετούς και υπαλλήλους σχετικά με την πανδημία, 
διοργανώνοντας διαδικτυακή παρουσίαση για τα μέτρα 
προστασίας από τον Covid-19. Ομιλητής ο Δρ. Ιωάννη 
Κιουμή,  καθηγητής Πνευμονολογίας και Λοιμωξιολογίας, 
ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». 

Δεκέμβριος 2020 - Χριστουγεννιάτικο (anti-COVID) Χωριό
Για 3 εβδομάδες και  για 16 ώρες καθημερινά οι μικροί 
δημότες έζησαν  τη Μαγεία των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ μέσω 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και LIVE STREΑMING . 

1/3/2020 έως 31/12/2020  - Προστασία εν μέσω Πανδημίας  
Covid -19
Εν μέσω 1ης Καραντίνας δρομολογήθηκαν:

1. Διανομές κατ’ οίκον προϊόντων (τρόφιμα και είδη 
καθαριότητας) στους δικαιούχους του προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). 
Παραδόθηκαν πακέτα σε 665 άτομα. 

2. Κατ΄οίκον διανομή προϊόντων στους δικαιούχους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου. Παρέλαβαν τρόφιμα και είδη 
καθαριότητας 604 άτομα. 

3. Από τις 27 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου οι Δομές του 
Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι (4 στο Δήμο Πυλαίας 
Χορτιάτη) και η υπηρεσία του τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας και Εθελοντισμού παρέδιδαν καθημερινά 
κατ΄οίκον  972  έτοιμα  γεύματα (486 γεύματα και 486 δείπνα) 
σε ωφελούμενους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και 
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σε ευπαθείς ομάδες. 
Διανεμήθηκαν 13.608 γεύματα. Τα γεύματα ήταν προμήθεια 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας . Επίσης από την 
Περιφέρεια έγινε προμήθεια και διανεμήθηκε ξηρά τροφή 
για τους   ωφελούμενους του Βοήθεια στο Σπίτι. Όλες 
οι ανωτέρω παραδόσεις έγιναν με προγραμματισμένο 
ραντεβού ενώ τηρούνταν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας. 

4. Δύο τηλεφωνικές γραμμές ήταν διαθέσιμες σε κάθε 
πολίτη που είχε ανάγκη από ψυχολογική υποστήριξη. 

Δήμος Ρήγα Φεραίου 
15/12/2020 - Διενέργεια rapid test.
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ρήγα Φεραίου σε συνεργασία με 
την περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποίησαν rapid test σε 
ασυμπτωματικούς δημότες στην έδρα του Δήμου και στη 
συνέχεια οργανώθηκαν λήψεις rapit test σε όλα τα τοπικά 
διαμερίσματα του δήμου. 

Δήμος Σαλαμίνας
15/3, 11/9/2020 - Απολύμανση των σχολικών μονάδων για 
τον Covid-19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σαλαμίνας προγραμμάτισε στις 
15/3/2020 απολύμανση των σχολικών μονάδων. 

3/20 & 29/11/2020 - Ενημερωτικές ομιλίες για τον Covid-19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σαλαμίνας Διοργάνωσε 
Τηλεδιάσκεψη με θέμα πρακτικές υγιεινής στην έναρξη της 
πανδημίας & διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Το στίγμα της 
νόσου Covid-19/ Ψυχικές Επιπτώσεις της πανδημίας COV-
ID-19: Δράσεις Πρόληψης σε παιδιά, εφήβους και στους 
γονείς τους». 

Μάρτιος - Ιούνιος 2020 - Παραλαβή φαρμάκων
Ο Δήμος Σαλαμίνας και το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσαν 
παραλαβή φαρμάκων για εμπερίστατους πολίτες από 
φαρμακεία ΕΟΠΠΥ Πειραιώς - Αθηνών προς διευκόλυνση 
τους λόγω covid-19. 

Δήμος Σπατών - Αρτέμιδος
1/3  - 31/12/2020- Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου πραγματοποίησε 
τα εξής
Ενημέρωση (Street working ) σε αστέγους και Ρομά για 
την πρόληψη κατά του Covid-19 σχετικά με τα απαιτούμενα 
μέτρα προστασίας και χορήγηση οδηγιών. 

Διανομή Υγειονομικού Υλικού και Ατομικών Μέσων 
Προστασίας στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων αποφυγής 
και περιορισμού σε αστέγους, Ρομά και άλλες ευπαθείς 
ομάδες. 

Διανομή Συσσιτίου, τροφίμων & άλλων ειδών α΄ ανάγκης 
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κατ’ οίκον. 
Λειτουργία  Τηλεφωνικής Γραμμής για τον Covid-19
Συμμετείχε στην υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου για 
την ασφαλή λειτουργία του Δήμου και την προστασία των 
εργαζομένων του. 
Προγραμμάτισε άυλη συνταγογράφηση και κατ΄οίκον 
διανομή φαρμάκων. 

Δήμος Τεμπών
Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Covid 19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Τεμπών οργάνωσε εκστρατεία 
ενημέρωσης ανακοινώνοντας συνεχώς σε όλα τα τοπικά 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα μέτρα προφύλαξης από τον 
ιό και συστάσεις για  την αποφυγή διασποράς του ιού. 

Δήμος Φαρσάλων
3/4/2020 - Οδηγίες της ΕΔΕ για την προστασία των ατόμων 
με Σακχαρώδη Διαβήτη από τον κορονοϊό (Covid-19) 
H Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ), σε συνεργασία  
με το Δήμο Φαρσάλων - ΚΕΠ Υγείας με γνώμονα τους 
καταστατικούς της σκοπούς και σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF), προχώρησαν 
στην έκδοση οδηγιών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην 
ιστοσελίδα της, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
του κορονοϊού (COVID-19) στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη 
και των προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούσαν οι πολίτες να βρουν 
όλες τις σχετικές πληροφορίες: https://bit.ly/2UMYkwb

13/4/2020-Διανομή υγειονομικού υλικού 
Ο Δήμος Φαρσάλων διένειμε σε 100 οικογένειες Ρομά 
της Επαρχίας Φαρσάλων υγειονομικό υλικό το οποίο 
περιλάμβανε μάσκες μίας χρήσης και αντισηπτικό. 

26/11/2020-Ενημέρωση κατά του covid -19 στον Οικισμό 
των Ρομά 
Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας προάσπισης της 
δημόσιας υγείας ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία με το 
ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσαν ενημερωτική ομιλία στον οικισμό 
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των Ρομά της περιοχής Φαρσάλων για θέματα προστασίας 
από τον Κορονοϊό (covid -19). Διανομή ενημερωτικού υλικού.

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
2020 - Δράσεις πρόληψης για COVID19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 
προγραμμάτισε πρόγραμμα στήριξης ευπαθών ομάδων 
κατά τη διάρκεια της καραντίνας και διανομή συσσιτίων σε 
άπορους. 

9/11/2020 - Διαδικτυακή Ομιλία Ενημέρωση για τον Covid-19 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 
προγραμμάτισε στις 9/11/2020 διαδικτυακή ομιλία για 
ενημέρωση σχετικά με τον COVID-19. 

Δήμος Χαλανδρίου
23/9/2020 - Ενημερωτική Εκστρατεία για τον Covid-19
Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκστρατεία για τον Cov-
id-19 μέσα από αναρτήσεις  στην ιστοσελίδα του Δήμου με 
οδηγίες για την αποτροπή της διασποράς του covid-19. 
Δήμος Ωρωπού.

5/3/2020- Ενημέρωση για τον Covid-19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού  διοργάνωσε 
ενημερωτική ομιλία με θέμα  «Κορωνοίος: Δε φοβόμαστε- 
Προστατευόμαστε- Ασπίδα μας η γνώση». Ομιλήτρια ήταν 
η ειδική παθολόγος κ. Γρέκα. Με πολύ απλό και κατανοητό 
τρόπο ενημέρωσε το κοινό για τα μέτρα πρόληψη  που πρέπει 
να λαμβάνουν για την προστασία τους από τον COVID-19. 
Συνολικά ο αριθμός των πολιτών που παρακολούθησε την 
ομιλία ήταν 100 άτομα. 

Δήμος Ωρωπού
5/3/2020- Ενημέρωση για τον Covid-19
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ωρωπού  διοργάνωσε 
ενημερωτική ομιλία με θέμα  «Κορωνοίος: Δε φοβόμαστε- 
Προστατευόμαστε- Ασπίδα μας η γνώση». Ομιλήτρια ήταν 
η ειδική παθολόγος κ. Γρέκα. Με πολύ απλό και κατανοητό 
τρόπο ενημέρωσε το κοινό για τα μέτρα πρόληψης που 
πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία τους από τον COV-
ID-19. Συνολικά ο αριθμός των πολιτών που παρακολούθησε 
την ομιλία ήταν 100 άτομα.
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Καλές πρακτικές Δήμων που τέθηκαν υπό την Αιγίδα του 
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού 
01 - 02/2020 - Προληπτική Εξέταση - Στοματική ΥγιεινήΣτα 
ΚΑΠΗ του Δήμου, πραγματοποιήθηκαν για τα μέλη 
δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος (έλεγχος δοντιών και 
οδοντοστοιχιών και έλεγχος στοματικής κοιλότητας) και 
δόθηκαν εξατομικευμένες οδηγίες στοματικής φροντίδας.

 Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια των προγραμμάτων 
Πρόληψης και Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία του Τμήματος 
ΚΑΠΗ, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής με την 
Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ταυτόχρονα με τον στοματικό 
έλεγχο διεξήχθησαν και επιδημιολογικές μελέτες που 
διερευνούν την επίδραση διαφόρων παραμέτρων στη 
στοματική υγεία των ηλικιωμένων με στόχο την ανάπτυξη 
στρατηγικών πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας 
υγείας.

01 - 02/2020 - Αντιτετανικοί Εμβολιασμοί Εργαζόμενων 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων – Καματερού σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας 
υλοποίησαν αντιτετανικό εμβολιασμό σε 100  εργαζομένους 
του Δήμου. Οι εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν 
σε συνεργασία με Ιατρό Εργασίας και τη συνδρομή 
εργαζομένων της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

05/03, 3, 6 & 7/04, 31/05, 15/11, 13 &21/12/2020 - Αιμοδοσία
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού  σε συνεργασία με το 
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και την Ένωση Γονέων  
πραγματοποίησαν  Εθελοντικές Αιμοδοσίες σε συνεργασία 
με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο Παίδων 
Αγλαΐα Κυριακού και το Νοσοκομείο Άγιος  Σάββας.   
Συνολικά προσήλθαν  270 άτομα για να αιμοδοτήσουν, 
ενισχύοντας έτσι την Τράπεζα αίματος του Δήμου μας.

Α’ τρίμηνο του 2020 - Δράσεις Προαγωγής της Υγιούς 
Γήρανσης 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού 
προγραμμάτισε στο Α’ τρίμηνο του 2020 δράσεις Προαγωγής 
της Υγιούς Γήρανσης μέσα από Θεραπευτική Γυμναστική, σε 
συνεργασία  με το δημοτικό φυσικοθεραπευτήριο.

Δήμος Αγίας Βαρβάρας
Εκστρατεία ενημέρωσης για τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας πραγματοποίησε 
εκστρατεία ενημέρωσης για την δράση του ΚΕΠ Υγείας και 
τις υπηρεσίες του, μέσα από τοπικά ΜΜΕ, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τον ιστότοπο του Δήμου ενώ μοίρασε και 

Καλές πρακτικές Δήμων 

ενημερωτικά φυλλάδια.
Πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους πλήθος 
ενημερωτικών ομιλιών:

15/1/2020 - Ενημερωτική ομιλία με θέμα: Τα όρια στη 
συμπεριφορά του παιδιού
11/2/2020 -  Ενημερωτική ομιλία με θέμα «Συζητήσεις που 
κάνουν τη διαφορά»
19/2/2020 - Ενημερωτική ομιλία με θέμα «για ένα κόσμο 
χωρίς λευχαιμία» 4/3/2020 - Ενημερωτική ομιλία με θέμα 
«ασπίδα μας είναι η γνώση»

Το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποίησε επίσης δωρεάν ελέγχους 
όπως:

30/1/2020 - Δωρεάν Φθορίωση - πρόληψη για τη φθορά της 
υγείας των δοντιών
24-28/2/2020 - Εβδομάδα πρόληψης μυοσκελετικών 
παθήσεων
Νοέμβριος 2020 - Δεκέμβριος 2020 - Προληπτικές εξετάσεις 
εργαζομένων 

Σε συνεργασία με φορείς όπως το Κ.Υ. Νίκαιας, 
πραγματοποίησε συνταγογράφηση φαρμάκων αλλά και 
εμβολίων όπως το αντιγριπικό και του πνευμονιόκοκκου 
ενώ εξυπηρέτησε τους δημότες εγγράφοντας τους στην 
άυλη συνταγογράφηση.

Τέλος πραγματοποίησε εθελοντικές αιμοδοσίες τον Απρίλιο, 
τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο με αρκετή συμμετοχή.

Δήμος Αγκιστρίου 
Εμβολιασμοί ενηλίκων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγκιστρίου προγραμμάτισε στις 12-
14/10/2020 δράση εμβολιασμών ενηλίκων και παρείχε στου 
δημότες την δυνατότητα να εμβολιαστούν με αντιγριπικό 
εμβόλιο και με το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου.
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Δήμος Αιγάλεω 
2020 - Μαθήματα ανώδυνου τοκετού - περιγεννητικής 
φροντίδας

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αιγάλεω προγραμμάτισε 
συνεχιζόμενη δράση, όλο το έτος με μαθημάτων ανώδυνου 
τοκετού και περιγεννητικής φροντίδας.

16 - 22/9/2020 - Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας
Ο δήμος Αιγάλεω διέθεσε δωρεάν 30 ηλεκτρικά ποδήλατα 
στο Άλσος Αιγάλεω προς χρήση από τους δημότες του για 
όλη τη διάρκεια της εβδομάδας βιώσιμης κινητικότητας 
ώστε να δώσει σε όλους τη δυνατότητα να δουν τα οφέλη 
της μετακίνησης με πιο φιλικά μέσα προς το περιβάλλον.

4 - 5/3&22 - 23/9/2020 - Αιμοδοσία
Διοργανώθηκαν 2 αιμοδοσίες για το 2020, για την 
ενίσχυση της δημοτικής Τράπεζας Αίματος, τηρώντας τα 
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Όλο το έτος - Ενεσοθεραπεία 
Ο Δήμος Αιγάλεω προγραμμάτισε όλο το έτος του 2020 
ενέσεις για διάφορες παθήσεις για τους δημότες που το 
είχαν ανάγκη.

Καλές πρακτικές Δήμων

26/2/2020 - Φθορίωση παιδιών ηλικίας 6-15 ετών
Έγινε φθορίωση σε 300 παιδιά ηλικίας 6-15 ετών σε 
συνεργασία οδοντίατρο από το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω. 
Όλο το έτος - Λογοθεραπεία
Η διεύθυνση κοινωνικής προστασίας του δήμου Αιγάλεω, 
παρέχει δωρεάν υπηρεσίες λογοθεραπείας στους δημότες 
που το χρειάζονται. Η λογοθεραπεία αφορά σε διαταραχές 
λόγου, ομιλίας κι επικοινωνίας, σε παιδιά, ενώ το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει αξιολόγηση και σχεδιασμό της κατάλληλης 
παρέμβασης σε κάθε περίπτωση. 

Όλο το έτος - Σακχαρώδης διαβήτης & Υπέρταση
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αιγάλεω προγραμμάτισε όλο το 
έτος του 2020 συνεχιζόμενη δράση προληπτικών ελέγχων 
για τον Σακχαρώδη διαβήτη και την Υπέρταση με δωρεάν 
εξετάσεις.

13/2/2020 - Ενημερωτική Ημερίδα QSER
Ο Δήμος Αιγάλεω, υλοποιώντας το πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων Erasmus+,  διοργάνωσε την ενημερωτική 
ημερίδα «Qualitive services at local level for emigrants and 
refugees (Q-SER)» Το πρόγραμμα Q-SER επικεντρώνεται 
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 200 δημοτικών υπαλλήλων 
σε διάφορους τομείς, προκειμένου να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, να ανταποκριθούν στις 
σύγχρονες προκλήσεις γύρω από τη μετανάστευση και να 
εξυπηρετήσουν εξίσου και αποτελεσματικά τους μετανάστες 
και τους πρόσφυγες, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
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22/10 & 2/11- Αντιγριπικός Εμβολιασμός Εργαζομένων
Πραγματοποιήθηκε αντιγριπικός εμβολιασμός στους 
εργαζόμενους του δήμου από τις Επισκέπτριες Υγείας και 
το γιατρό ασφαλείας.

21/7/2020 - Εξάλειψη των ναρκωτικών
Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην πλατεία Εσταυρωμένου 
με σκοπό την εξάλειψη των ναρκωτικών, στο πλαίσιο της 
όποιας δημιουργήθηκαν γκράφιτι σε  ένα τοίχο του ΚΑΠΗ 
και δοθήκαν φυλλάδια στον κόσμο για ενημέρωση.

Δήμος Αίγινας
Δωρεά αίματος
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αίγινας 2 εθελοντικές αιμοδοσίες 
εντός του 2020.  

Δήμος Αλίμου
Τρόποι Διακοπής Καπνίσματος 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου διοργάνωσε ενημερωτική 
ομιλία με θέμα την διακοπή καπνίσματος. Οι συνεδρίες 
πραγματοποιήθηκαν  στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 
με υπεύθυνη την πνευμονολόγο κα Γκιζοπούλου Ευαγγελία. 
Ο αριθμός των πολιτών που συμμετείχε ήταν 110 άτομα. 
Η κα Γκιζοπούλου Ευαγγελία χαρακτήρισε το κάπνισμα ως 
μια μορφή επιδημίας, η διακοπή του οποίου χρειάζεται  
μεθοδική προσπάθεια και κατάλληλη συμβουλευτική.

20&21/03, 19&20/06 και 20&21/11/2020 - Αιμοδοσία 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου σε συνεργασία με το 
Ασκληπιείο Βούλας διοργάνωσε εθελοντικές αιμοδοσίες για 
την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε αίμα λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού. Ο αριθμός των πολιτών που 
συμμετείχε ήταν 302. Τηρήθηκαν πιστά όλα τα προβλεπόμενα 
πρωτόκολλα  ασφαλείας.

01/07/2020 έως 31/08/2020 - Δωρεάν Φυσικοθεραπεία 
Κατ’ οίκον
Στα πλαίσια των συνθηκών της πανδημίας του κορονοϊού 
το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου πραγματοποίησε 
φυσικοθεραπείες τόσο σε εγγεγραμμένους πολίτες 
όσο και σε πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 
Οι φυσικοθεραπευτές του Δήμου διενήργησαν 180 
φυσικοθεραπείες κατ΄οίκον.

Συνταγογράφηση φαρμάκων & Παραλαβή από τον ΕΟΠΥΥ
Στα πλαίσια των συνθηκών της πανδημίας του κορονοϊού 
το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου πραγματοποίησε 
συνταγογραφήσεις φαρμάκων στα μέλη των ΚΑΠΗ. Η 
γιατρός του δήμου διενήργησε 133 συνταγογραφήσεις. Ενώ 
για λογαριασμό των ευπαθών ομάδων οι υπάλληλοι του 
Δήμου παρέλαβαν από τον ΕΟΠΥΥ φάρμακα για 16 πολίτες. 
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Δήμος Αμαρουσίου
1/1/2020 - 31/12/2020- Δράσεις προαγωγής της Υγιούς 
Γήρανσης 
Το ΚΕΠ Υγείας παρείχε Συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης 
σε μέλη των ΚΑΠΗ από ψυχολόγους του Κέντρου 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του ΝΠΔΔ Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

2020 - Προληπτικές εξετάσεις σε συνεργασία με το 
Δημοτικό Πολυιατρείο 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αμαρουσίου  παρείχε 
δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις στους ωφελούμενους 
του Δημοτικού Κοινωνικού Πολυιατρείου καθώς και 
ενεσοθεραπεία, με τη συμμετοχή εθελοντών ιατρών καθώς 
και συνεργαζόμενων διαγνωστικών κέντρων.

Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Θεραπείας Πόνου και 
Παρηγορικής Φροντίδας
Στη διάρκεια του έτους με τη συνεργασία της Ελληνικής 
Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας 
(ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.), λειτούργησε συμβουλευτικός σταθμός 
θεραπείας πόνου και παρηγορικής φροντίδας /Ιατρείο 
Πόνου στο Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο.

Λειτουργία Κοινωνικού Οδοντιατρείου 
Στη διάρκεια του έτους λειτούργησε και το Κοινωνικό 
Οδοντιατρείο που στεγάζεται στο Δημοτικό Κοινωνικό 
Πολυιατρείο.

Εθελοντικές αιμοδοσίες 
Το 2020 έλαβαν χώρα τρεις εθελοντικές αιμοδοσίες από τη 
Δημοτική Τράπεζα Αίματος με τη συμμετοχή 594 Εθελοντών 
Αιμοδοτών.

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
2020 - Πρωτόκολλα προληπτικών εξετάσεων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης  
προγραμμάτισε στο έτος 2020  διαδικτυακή εκστρατεία 
ενημέρωσης σχετικά με τα 11 νοσήματα του ΚΕΠ Υγείας. 

Δήμος Αριστοτέλη 
5/3/2020  -  Εκστρατεία ενημέρωσης  για  τον σχολικό 
εκφοβισμό
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη με αφορμή την ημέρα 
κατά της Ενδοσχολικής Βίας διένειμε ενημερωτικό φυλλάδιο 
που αφορούσε τον σχολικό εκφοβισμό που εκδηλώνεται 
μεταξύ των μαθητών, σε σχολεία  της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του Δήμου. 

7/2020-9/2020- Προστασία από την Υπεριώδη ακτινοβολία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη σε συνεργασία  με τη 
δομή Βοήθεια στο Σπίτι κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, 
διένειμε έντυπο υλικό με χρήσιμες συμβουλές για 
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αποτελεσματική προστασία και αποφυγή από την υπεριώδη 
ακτινοβολία. Συνολικά ο αριθμός των ωφελούμενων δημο-
τών - επισκεπτών ανέρχεται τους 1000.

6/2020 - 9/2020- «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αριστοτέλη σε συνεργασία με 
την Πνευμονολόγο του Δημοτικού Ιατρείου «Covid-19» και 
με τις δομές του  Δήμου «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρο 
Κοινότητας» πραγματοποίησε δωρεάν σπιρομέτρηση και 
πνευμονολογικό έλεγχο. Η προσέλευση των δημοτών 
ήταν μεγάλη. Η δράση απευθυνόταν κυρίως σε χρόνιους 
καπνιστές και σε άτομα με αναπνευστικά νοσήματα. 

Δήμος Ασπροπύργου
10/2020 -11/2020 - Εμβολιασμοί ενηλίκων
Το ΚΕΠ Υγείας προγραμμάτισε συνταγογράφηση αντιγριπικών 
εμβολίων στα μέλη των Κ.Α.Π.Η., σε εργαζομένους του 
Δήμου και σε ωφελούμενος προγράμματος «Βοήθεια στο 
σπίτι».

10/4/2020 & 16/7/2020 «Αιμοδοσία»
Ο Δήμος Ασπροπύργου, στο πλαίσιο των δράσεων του για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας υποστηρίζει τις ανάγκες 
σε αίμα το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», με 
πρόγραμμα περιοδικών εθελοντικών αιμοδοσιών.

4/11/2020 - «Συγκέντρωση φαρμάκων για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο από τα δημοτικά σχολεία του Δήμου 
Ασπροπύργου»
Μεγάλη ευαισθησία επέδειξαν, οι μαθητές, οι γονείς και 
οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων της πόλης, στο 
κάλεσμα του Κοινωνικού Φαρμακείου, για τη συγκέντρωση 
φαρμάκων που προορίζονται για τις ευπαθείς ομάδες του 
Δήμου. 

21/10/2020 - «Σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους 
του Δήμου Ασπροπύργου»
Στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γαλαξίας», πραγματο-
ποιήθηκε το πρώτο εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρώτων 
Βοηθειών και χρήσης απινιδωτή, προς τους δημοτικούς 
υπαλλήλους. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν 
γνώσεις που θα τους είναι χρήσιμες σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης και να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν σε πραγματικές 
συνθήκες, με σκοπό να σώσουν ανθρώπινες ζωές. 

14/11/2020 - «Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη:
Συμβολική Φωταγώγηση Δημαρχείου Ασπρόπυργου»

25/11/2020-«Συμβολική Φωταγώγηση του Δημαρχείου 
Ασπροπύργου για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της 
Βίας κατά των Γυναικών»
Την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των 
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Γυναικών τίμησε ο Δήμος Ασπροπύργου, το βράδυ της 
25ης Νοεμβρίου, φωταγωγώντας το Δημαρχιακό Μέγαρο. 
Η ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα η βία κατά των 
γυναικών, αποτελεί ένα φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας, 
μία αναχρονιστική και πρωτόγονη πρακτική ακραίας 
επιβολής του ισχυρού φύλου επάνω στο ασθενές που 
δυστυχώς  ακόμη και σήμερα δεν έχει εξαλειφθεί. Μάλιστα, 
στην Covid19-εποχή, το φαινόμενο δείχνει να λαμβάνει 
ιδιαίτερες διαστάσεις, καθώς τα κρούσματα δείχνουν να 
«απογειώνονται» κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
14-15/3/2020-«Νέος κύκλος δωρεάν ιατρικών εξετάσεων»

Ο Δήμος Ασπροπύργου στο πλαίσιο συνεργασίας του, με τον 
Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), 
σε θέματα που αφορούν στη γενικότερη διαχείριση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εξασφάλισε νέο κύκλο 
δωρεάν ιατρικών  εξετάσεων, στο πλαίσιο διεξαγωγής 
της Επιδημιολογικής Έρευνας για τις επιπτώσεις της 
λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής σε κατοίκους 
του Δήμου Ασπροπύργου. Στόχος της έρευνας είναι να 
παρουσιάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δημόσια 
υγεία του πληθυσμού της περιοχής μέσα και γύρω από τις 
εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων του ΧΥΤΑ Φυλής  με 
μεθόδους εφαρμογής στατιστικής στην ιατρική.

4/3/2020 - «Ενημερωτική διάλεξη για τον σχολικό 
και διαδικτυακό εκφοβισμό στο 9ο Δημοτικό Σχολείο 
Ασπροπύργου»
Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία,  η ενημέρωση των 
μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού, του 9ου Δημοτικού Σχολείου 
Ασπροπύργου, για τον Σχολικό και τον Διαδικτυακό 
Εκφοβισμό (School & Cyber Bullying).Η ενημέρωση έγινε 
με αφορμή την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας 
στο Σχολείο 

20 - 21/1/2020 - «Η άσκηση είναι Φάρμακο»
Ο Οργανισμός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και 
Τρίτης Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.) του Δήμου Ασπροπύργου  
σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας - Sports 
Excellence, της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» 
υλοποιούν το Πρόγραμμα «Η Άσκηση είναι Φάρμακο» 
στα ΚΑΠΗ Ασπροπύργου. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως 
βασικό στόχο την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας, 
ως ένα συμπληρωματικό μέσο πρόληψης, θεραπείας 
και αποκατάστασης βασικών χρόνιων καταστάσεων και 
παθήσεων.

Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων και οργάνων
Το ΚΕΠ Υγείας προγραμμάτισε τρείς δράσεις αιμοδοσίας για 
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την Δημοτική Τράπεζα Αίματος. 

Ψυχική υγεία
Το ΚΕΠ Υγείας, προγραμμάτισε Δράσεις και Σεμινάρια 
για την πρόληψη του εκφοβισμού και των παραβατικών 
συμπεριφορών. Επίσης παρείχε τηλεφωνική ψυχολογική 
υποστήριξη δημοτών.

Δήμος Βέροιας 
8/2/2020 - «Ποια Νυκτωδία το Φως σου Έχει Πάρει…»
Μουσική Συναυλία & Εθελοντική αιμοδοσία από το μουσικό 
σχήμα ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ αφιερωμένη στον Θάνο Μικρούτσικο. 
Μία από τις τελευταίες αγωνίες του κατά τη διάρκεια 
νοσηλείας του ήταν η ανάγκη για φιάλες αίματος στις 
Νοσηλευτικές Μονάδες. 

4/2/2020 - «Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε τον καρκίνο»
Ενημερωτική Εκδήλωση αφιερωμένη στην παγκόσμια 
ημέρα κατά του καρκίνου. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε 
μουσικά από το Οργανικό Φωνητικό Σύνολο «Μονόγραμμα». 

Καλές πρακτικές Δήμων 

21/12/2020 - «Να πάρει χρώμα και ζωή, της μοναξιάς ο 
κήπος ….»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και 
Εθελοντισμού και ο ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ παρουσίασαν ένα 
διαδικτυακό μουσικό αφιέρωμα «Να πάρει χρώμα και 
ζωή, της μοναξιάς ο κήπος ….», με σκοπό την ενίσχυση 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού 
Φαρμακείου του Δήμου. 

Δήμος Γαλατσίου
Όλο το έτος - Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων και 
οργάνων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου  Γαλατσίου  προγραμμάτισε μέσα 
στο 2020 10  εθελοντικές αιμοδοσίες. 

Δήμος Δάφνης - Υμηττού
9 - 10/2020 - Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη του 
ΚΕΠ Υγείας
Το ΚΕΠ Υγείας συμμετέχοντας στη δράση συλλογής σχολικών 
ειδών για τα παιδιά που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Αττικής και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» 
με τίτλο «Το Παιδί πάνω από Όλους», μοίρασε στο κοινό 
ενημερωτικά φυλλάδια του ΚΕΠ Υγείας. Ενημερωτικά 
φυλλάδια μοιράστηκαν και στη δράση συλλογής τροφίμων 
και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες της 
Καρδίτσας. Παράλληλα αναρτήθηκαν ενημερωτικά βίντεο 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου.

31/10/2020 - Συλλογή Φαρμάκων για το Κοινωνικό 
Φαρμακείο
Συλλογή Φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο του 
Δήμου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, την 
Περιφέρεια Αττικής και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε». 

Δήμος Διονύσου
Δράσεις προαγωγής της Υγιούς Γήρανσης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου  Διονύσου  προγραμμάτισε 
δωρεάν γενικές εξετάσεις, οφθαλμολογικό έλεγχο και 
φυσιοθεραπείες στο πλαίσιο των δράσεων προαγωγής της 
Υγιούς Γήρανσης

2020 - «Ψυχική υγεία» 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου  Διονύσου  προγραμμάτισε στο 
έτος 2020 ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης 
και ψυχιατρικής υποστήριξης για τους δημότες. 

Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων
19/10 - 26/10/2020 - Δωρεάν εμβολιασμός της εποχικής 
γρίπης 
Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων διοργάνωσε δωρεάν 
εμβολιασμό της εποχικής γρίπης με σκοπό την προστασία 
των ομάδων υψηλού κινδύνου. Πραγματοποιήθηκε 
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συνταγογράφηση και εμβολιασμός σε 177 ηλικιωμένους 
δημότες. 

2020 - Εθελοντική Αιμοδοσία
Πραγματοποιήθηκε και το 2020 εθελοντική αιμοδοσία. 
Ετησίως πραγματοποιούνται  δύο αιμοδοσίες ενώ παράλ-
ληλα γίνεται και λήψη δείγματος για εθελοντή δότη μυελού 
των οστών εφόσον επιθυμεί ο δημότης. Ο αριθμός των 
εθελοντών αιμοδοτών συνολικά ξεπερνά τους 700 και 
αυξάνεται διαρκώς.

Δήμος Δράμας
26/2 & 3, 10/3/2020 - Δωρεάν εμβολιασμός ανασφάλιστων 
παιδιών-εφήβων, Ρομά, προσφύγων. 
Στο πλαίσιο της πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων το 
ΚΕΠ Υγείας εφαρμόζει πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού 
ανασφάλιστων παιδιών εφήβων, Ρομά, προσφύγων καθώς 
και συμβουλευτική σε θέματα υγείας, αγωγής υγείας στα 
ίδια και στο οικογενειακό περιβάλλον όπου αυτό κρίνεται 
αναγκαίο.

27, 28/7/2020- Πρόγραμμα Ζήσε Αθλητικά - Αιμοδοσία
Στο πλαίσιο του προγράμματος Ζήσε Αθλητικά της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού και σε συνεργασία με το χαμόγελο 
του παιδιού και το Γενικό  Νοσοκομείο Δράμας, στο χώρο 
του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Δράμας, πραγματοποιήθηκε 
εθελοντική αιμοδοσία.

Δήμος Ελευσίνας
1/10 - 31/12/2020 - Εμβολιασμοί παιδιών 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ελευσίνας  προγραμμάτισε δράση 
με δωρεάν εμβολιασμούς παιδιών.

1/1/2010 - 30/6/2020 - Ψυχική υγεία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ελευσίνας  προγραμμάτισε 363 
συνεδρίες συμβουλευτικής ψυχικής υποστήριξης

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Δωρεάν Έλεγχος
Στο πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών ιατρείων 
πραγματοποιήθηκε έλεγχος νεφρών και αιματολογικός 
έλεγχος σε δημότες. Παράλληλα λειτουργούσε 
διατροφολογικό ιατρείο, ενώ έγινε και αντιγριπικός 
εμβολιασμός των ομάδων υψηλού κινδύνου.

Μαθήματα ανώδυνου τοκετού & θηλασμός
Πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα στήριξης εγκύων  για την 
περίοδο εγκυμοσύνης, τον  τοκετό, και τον θηλασμό

Σεμινάρια ενδυνάμωσης γυναικών θυμάτων βίας
Το 2020 πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια ενδυνάμωσης 
γυναικών θυμάτων βίας 

Καλές πρακτικές Δήμων

Δήμος Ζωγράφου 
7/9/2020 - «Βασικοί κανόνες υγιεινής» 
Ομιλία για τους ωφελούμενους του ΚΕΦΗ με θέμα «Οι 
Βασικοί κανόνες υγιεινής» πραγματοποίησε το ΚΕΠ Υγείας.

5/10 - 31/12/2020- Εμβολιασμοί ενηλίκων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ζωγράφου προγραμμάτισε κατ’ 
οίκον αντιγριπικό εμβολιασμό.

2020 - Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων και 
οργάνων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ζωγράφου προγραμμάτισε μέσα 
στο 2020 5 αιμοδοσίες.

Δήμος Ηγουμενίτσας 
17/1/2020 - «Η Πρόληψη της Γρίπης»
Το ΚΕΠ Υγείας προχώρησε σε μία ενημερωτική ανάρτηση 
στη σελίδα του στο facebook, στην οποία αναφερόταν οι 
τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της γρίπης.
Η ανάρτηση αυτή είχε πολύ μεγάλη απήχηση στο κοινό (5.808 
άτομα), πολλές κοινοποιήσεις και πολλές αλληλεπιδράσεις.

27 - 28/08/2020 - Δωρεάν Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών 
Ελλάδας  (ΣΕΛΛΕ), το διήμερο 27-28 Αυγούστου 2020, 
προχώρησαν σε από κοινού δράση δωρεάν «Αξιολόγησης 
Σχολικής Ετοιμότητας» στο Πνευματικό Κέντρο ΠΑΝΘΕΟΝ.
Με τη συνεργασία της κας Χριστίνας Βέρμπη και του 
κ. Αναστάσιου Μώκα, μελών ΣΕΛΛΕ στη Θεσπρωτία, 
αξιολογήθηκαν απαραίτητες δεξιότητες για τη φοίτηση 
στην Α’ Δημοτικού πολλών παιδιών που προσήλθαν, ενώ 
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δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις στους γονείς τους για 
την ομαλότερη μετάβασή τους στην ανώτερη εκπαιδευτική 
βαθμίδα.

16 - 22/09/2020 - Τα οφέλη του περπατήματος και της 
ποδηλασίας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας συμμετείχε και 
φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, με 
διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά εξαιτίας των μέτρων 
πρόληψης και αποφυγής μετάδοσης του κορονοϊού 
(απαγόρευση εκδηλώσεων και ομιλιών). Κατασκευάστηκαν 
μπάνερ τα οποία τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία της 
πόλης και αναφέρονταν στα οφέλη που προκύπτουν από 
την επιλογή εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως το 
περπάτημα και το ποδήλατο, στην υγεία και στη διατήρηση 
ενός πιο καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος. Επίσης, 
αναρτήθηκε στη σελίδα του ΚΕΠ Υγείας στο facebook και 
δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο.

15/11/2020 - Εθελοντική Αιμοδοσία 
Λόγω της αυξημένης ζήτησης αίματος στα νοσοκομεία, η 
οποία επιδεινώθηκε από την εμφάνιση του κορωνοϊού, 
πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Πέρδικας με την υποστήριξη του ΚΕΠ 
Υγείας.

Καλές πρακτικές Δήμων 

18/11/2020 - «Η Διατροφή Σύμμαχος στην Άμυνα του 
Οργανισμού»
Με την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού, η 
ισορροπημένη διατροφή μπορεί να συνεισφέρει στην 
θωράκιση του οργανισμού και να αναπτυχθεί μια ισχυρή 
άμυνα με φυσικό τρόπο. Αυτά αποτυπώθηκαν στην αφίσα 
που αναρτήθηκε στο facebook του ΚΕΠ Υγείας από την 
Διατροφολόγο – Διαιτολόγο, πάροχο του ΚΕΠ Υγείας, κα 
Χριστίνα Καραμπίνα .

25/11/2020 - «Μένουμε ασφαλείς. Δε μένουμε σιωπηλοί»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας 
κατά των γυναικών, έγινε ανάρτηση ενημερωτικής αφίσας 
με οδηγίες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 
βίας, των τηλεφωνικών γραμμών και του email στα 
οποία μπορούν να απευθύνονται τα θύματα βίας, σε μια 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών και αποφυγής 
αποσιώπησης τέτοιων περιστατικών, με σκοπό την εξάλειψη 
αυτού του φαινομένου.

27/11/2020 - «Εμβολιασμοί και λοιμώξεις στην Τρίτη 
ηλικία»
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχές από όλη την Ελλάδα 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020, το 
διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε 
από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας σε συνεργασία 
με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας και εντάσσεται στο 
πρόγραμμα «Ηπιόνη» του Υπουργείου Υγείας.

Στο σεμινάριο με θέμα «Εμβολιασμοί και λοιμώξεις 
στην Τρίτη ηλικία» αναλύθηκαν διεξοδικά οι λοιμώξεις 
του αναπνευστικού, οι οποίες αποτελούν τις πιο συχνές 
λοιμώξεις στον άνθρωπο, ενώ τονίστηκε η αξία των 
εμβολιασμών, που συνιστούν θεμέλιο λίθο της προληπτικής 
ιατρικής.

Ομιλητές στο webinar ήταν η κα Ανδρομάχη Πετσίνη, 
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Γ. Ν. Φιλιατών και ο κ. 
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Χρήστος  Κωνσταντίνου, Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γ. Ν. 
Φιλιατών.

1/12/2020  - «Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: 
Ενημερώσου - Προφυλάξου Προφύλαξε»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, το ΚΕΠ 
Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας ενημέρωσε τους πολίτες για 
τα στατιστικά στοιχεία των μολύνσεων από το AIDS καθώς 
και για άτομα που βρίσκονται σε αντιρετροϊκή θεραπεία για 
το 2019, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την 
ενημέρωση τους.

3/12/2020 - «Προσέχουμε τα ματάκια μας»
Το ΚΕΠ Υγείας Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με το 
Παιδοοφθαλμολογικό Κέντρο Ελλάδος, παρείχαν κατά 
την περίοδο της τηλεκπαίδευσης, συμβουλές για να μην 
επιβαρυνθεί η υγεία των ματιών των παιδιών.

14/12/2020 - «Φτιάξε το προφίλ υγείας σου» Εκστρατεία 
ενημέρωσης 
Ανάρτηση βίντεο στα τοπικά ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης με το οποίο προτρέπουμε τους δημότες να 
ενημερωθούν από το ΚΕΠ Υγείας, να φτιάξουν το προφίλ 
τους και να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις τους σύμφωνα 
με τα διεθνή πρωτόκολλα.

Δήμος Ηλιούπολης 
2020 - Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων και 
οργάνων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηλιούπολης  προγραμμάτισε 
έκτακτα 4 Εθελοντικές Αιμοδοσίες το έτος 2020.

2020  «Επίσκεψη ψυχολόγων στα σχολεία.»
Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων  για την ψυχική υγεία 
το ΚΕΠ Υγείας  προγραμμάτισε στο έτος 2020 επίσκεψη 
ψυχολόγων στα σχολεία.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής
2020 - Εθελοντική Αιμοδοσία
Η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου με 
τα Δημοτικά Ιατρεία και το ΚΕΠ Υγείας, διοργάνωσαν τρείς 
(3) εθελοντικές αιμοδοσίες σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου και το Νοσοκομείο 
Παίδων «Η Αγία Σοφία»

12/2/2020 - Πρόγραμμα Σπιρομέτρησης 
Η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου 
με το ΚΕΠ Υγείας και τα Δημοτικά Ιατρεία, συμμετείχαν 
στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας- Ενιαίο Παράρτημα Ν.Ι.Φ.Η.Μ και 
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και υλοποίησαν 
τη δράση προληπτικής εξέτασης της αναπνευστικής 

Καλές πρακτικές Δήμων

λειτουργίας για τους κατοίκους του Δήμου στον χώρο των 
Δημοτικών Ιατρείων.

Δήμος Θερμαϊκού
27/1/& 31/1/2020 - Προβλήματα όρασης και ακοής  
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Θερμαϊκού, σε συνεργασία με 
το Κέντρο Υγείας Ν. Μηχανιώνας εφάρμοσε το Εθνικό 
Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της 
Υγείας Ηλικιωμένων Ατόμων ΗΠΙΟΝΗ, με κεντρικό 
θέμα την «Πρόληψη και Διαχείριση των Αισθητηριακών 
Διαταραχών - Όραση και Ακοή» στο ΚΑΠΗ Ν. Μηχανιώνας, 
με συμπλήρωση προσωπικών ερωτηματολογίων για την 
ανίχνευση των παραγόντων κινδύνου για την αναγνώριση 
των διαταραχών στην όραση και την ακοή, καθώς και 
περαιτέρω αξιολόγησης και καθοδήγησης των μελών που 
έλαβαν  μέρος, στην  έγκυρη ενημέρωση στην πρόληψη και 
την έγκαιρη διάγνωση για  τις αισθητηριακές διαταραχές της 
όρασης και της ακοής. Ομιλήτρια και υπεύθυνη επεξεργασίας 
των τεστ ήταν η Επισκέπτρια Υγείας και συντονίστρια του 
Δικτύου Αγωγής Υγείας κ. Κούρτη Πολυξένη.

29/1/2020- Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
H Αντιδημαρχία Τουρισμού -Αθλητισμού & Πολιτισμού και το 
ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θερμαϊκού σε συνεργασία με το Κέντρο 
Υγείας Ν. Μηχανιώνας πραγματοποίησε ένα πρόγραμμα 
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αναπνευστικής φυσικοθεραπείας με στόχο , τη σωστή 
λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος και την ευλυγισία 
των αρθρώσεων που περιλαμβάνει ασκήσεις σε στρώματα 
υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης Φυσικοθεραπεύτριας 
κας Τσοπάνογλου Πολυξένης.

Δήμος Ιλίου
Δημοτικό Φυσικοθεραπευτήριο Ιλίου
Στο Φυσικοθεραπευτήριο του Δήμου αλλά και κατ΄ οίκον 
πραγμαοποιήθηκαν 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 Υπηρεσία. 
Προσφέρονται υπηρεσίες υγείας με στόχο την ανάπτυξη, 
διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης κινητικής και 
λειτουργικής ικανότητας, ενώ αντιμετωπίζεται μεγάλο 
φάσμα παθήσεων όπως αυχενικό σύνδρομο, οσφυαλγία, 
κατάγματα, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, νόσος Parkin-
son κ.α. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται όλες οι ενδεδειγμένες 
μέθοδοι φυσικοθεραπείας, όπως θεραπευτική μάλαξη, 
κινησιοθεραπεία, χρήση συσκευών ηλεκτροθεραπείας, 
διαθερμία κ.α..

Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού και περιγεννητικής φροντίδας
Στα πλαίσια της υποστήριξης και συμβουλευτικής σε 
υποψήφιες μητέρες παρέχονται μαθήματα προετοιμασίας 
για τη γέννα και τις πρώτες εβδομάδες με το μωρό. Ο 
κύκλος αποτελείται από 4 συναντήσεις με τη μαία όπου 
χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικό υλικό, βιωματικές 
μέθοδοι και αναπαράσταση για την καλύτερη μεταδοτικότητα 
στις εγκύους. Παρέχονται και μαθήματα μητρικού θηλασμού 
από εθελόντρια Διαιτολόγο - Διατροφολόγο Πιστοποιημένη 
Σύμβουλο Γαλουχίας. Η παρακολούθηση και υποστήριξη 
σε θηλάζουσες μητέρες πραγματοποιείται δια ζώσης και 
τηλεφωνικά.

2020 - Αιμοδοσία Δήμου Ιλίου
Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Αττικόν» 
διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία 3 φορές το χρόνο, 
Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβρη για την ενίσχυση της 
Τράπεζας αίματος του Δήμου. Φέτος λόγω των αυξημένων 
αναγκών εξαιτίας της πανδημίας πραγματοποιήθηκε μία 
επιπλέον έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία.

2020 - Δημοτικό Οδοντιατρείο Ιλίου 
Το Δημοτικό Οδοντιατρείο λειτουργεί με τη συμβολή δύο 
εθελοντών οδοντιάτρων και παρέχει δωρεάν οδοντιατρικές 
υπηρεσίες σε κατοίκους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού του Δήμου Ιλίου.  Οι συνήθεις ιατρικές πράξεις 
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αφορούν σε σφραγίσματα, εξαγωγές και καθαρισμούς.

2020 - Δημοτικά Ιατρεία
Ο Δήμος Ιλίου έχει δημιουργήσει και λειτουργεί δύο 
μονάδες Δημοτικών Ιατρείων στον Αγ. Φανούριο και 
στον Αγ. Νικόλαο, με στόχο την κάλυψη αναγκών 
προληπτικής ιατρικής των κατοίκων του Ιλίου. Παρέχονται 
πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας από ιατρούς ειδικοτήτων: 
Παθολόγο, Ορθοπεδικό, Παιδίατρο, Παιδοψυχίατρο και 
Καρδιολόγο και νοσηλευτικές υπηρεσίες που αφορούν σε 
μετρήσεις σακχάρου, χοληστερίνης, αρτηριακής πίεσης, 
ενεσοθεραπεία και αντιγριπικά εμβόλια ( με παραπεμπτικό 
ιατρού). 
Επίσης πραγματοποιούνται δωρεάν συνεδρίες ψυχολογικής 
υποστήριξης από εθελοντές ψυχολόγους και συνεδρίες 
λογοθεραπείας από εθελόντρια λογοθεραπεύτρια.

Δήμος Καλαμαριάς
29/4/2020, 25/5/2020 Εθελοντικές Αιμοδοσίες
Ο Δήμος σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» και το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 
πραγματοποίησε συνολικά 5 εθελοντικές αιμοδοσίες λόγω 
των αυξημένων αναγκών της πόλης σε αίμα. Τη δράση 
στήριξαν επίσης, ο  Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ Καλαμαριάς και 
ο Σύλλογος των  Εργαζομένων του Δήμου. Ταυτόχρονα 
παρευρέθηκαν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις και ο 
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων για την ενημέρωση 
δωρεάς οργάνων και ιστών. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 235 
φιάλες αίματος.

Δήμος Καλλιθέας
2020 - Εμβολιασμοί παιδιών 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καλλιθέας  προγραμμάτισε όλο το 
έτος δράση εμβολιασμών σε παιδιά.

Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020 - Γρίπη και αντιγριπικός 
εμβολιασμός
Σε συνεργασία με τα ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καλλιθέας 
συνταγογραφήθηκαν αντιγριπικά εμβόλια από τους ιατρούς 
του Δ.Κ.Υ και  από  γιατρούς της 1η ΥΠΕ  Αττικής - Κέντρο 
Υγείας Καλλιθέας.

2020 - Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Καλλιθέας προγραμμάτισε μέσα 
στο 2020 3 εθελοντικές αιμοδοσίες.

Δήμος Κηφισιάς
Αιμοδοσία
Η επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας εργαζομένων του Δήμου 
Κηφισιάς σε συνεργασία με το Ογκολογικό νοσοκομείο 
Κηφισιάς « Άγιοι Ανάργυροι» διοργάνωσε αιμοδοσίες  και 
συλλέχθηκαν 77 μονάδες αίμα.
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Δήμος Κορδελιού Ευόσμου
Ομιλίες - Πως μιλάμε στο παιδί για το σεξ
Η Αντιδημαρχεία κοινωνικής προστασίας σε συνεργασία 
με την τοπική μονάδα υγείας διεξήγαγε ομιλίες σε γονείς 
παιδιών δημοτικού, με ομιλητές οικογενειακή ιατρό, 
κοινωνική λειτουργό, παιδίατρο και μαία. 

16/1/2020 & 10/9/2020 - Αιμοδοσία για την ενίσχυση της 
δημοτικής τράπεζας αίματος
Σε συνεργασία με το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ διοργανώθηκαν 
2 εθελοντικές αιμοδοσίες για την ενίσχυση της δημοτικής 
τράπεζας αίματος.

Διατροφή σε παιδιά και εφήβους 
Με στόχο την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και της 
πρόληψης της παχυσαρκίας στα παιδιά και στους εφήβους, 
ο Δήμος συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία την υλοποίηση 
του προγράμματος παροχής δωρεάν διατροφικών και 
διαιτολογίων υπηρεσιών.

4/3/2020 - Δωρεάν Σπιρομέτρηση 
Στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη και προαγωγή 
της υγείας των δημοτών, η Αντιδημαρχεια κοινωνικής 
προστασίας σε συνεργασία με την εταιρεία νοσημάτων 
θώρακος Ελλάδος και τον ιατρό κ. Χρηστο Καραχρηστο, 
ολοκλήρωσε με επιτυχία την διενέργεια δωρεάν 
σπιρομετρησης σε δημότες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 
κίνδυνου. Η δράση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
τμήματος προστασίας και προαγωγής δημοσίας υγείας με 
συμμετοχή 24 δημοτών.
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15/10/2020 - 31/12/2020 - Δωρεάν μαθήματα ανώδυνου 
τοκετού
Συνεχίζονται τα μαθήματα ανώδυνου τοκετού και εν όψη 
της πανδημίας μέσω τηλεδιασκέψεων. Στο πρόγραμμα 
συμμετείχαν 18 εγκυμονούσες.

Δήμος Λαγκαδά
Διαγνωστικά πρωτόκολλα του ΚΕΠ Υγείας σύμφωνα με 
τον ΠΟΥ 
Γίνεται καθημερινά διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων 
όπου περιγράφονται οι προληπτικές εξετάσεις που 
πρέπει να διενεργούνται σε πολίτες αναλόγως την ηλικία 
τους και το φύλο, σύμφωνα με τα διεθνή διαγνωστικά 
πρωτόκολλα. Σκοπός η ευαισθητοποίηση του κόσμου στον 
προσυμπτωματικό έλεγχο και στα θέματα υγείας. 

6/3/2020 - Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης & 
Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων, Κάνε Κλικ για τη Ζωή
Υλοποίηση του προγράμματος “Παροχή υπηρεσιών 
Αυτόνομης Διαβίωσης & Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων, 
Κάνε Κλικ για τη Ζωή”, το οποίο εκπονεί το ΚΕΠ Υγείας του 
Δήμου Λαγκαδά με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Η εν λόγω δράση έχει ως σκοπό τη δημιουργία μιας 
κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης ηλικιωμένων που 
χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και στοχεύει: στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων στην υποβοήθηση 
της μοναχικής διαβίωσης στην ασφαλή γήρανση
Το έργο περιλαμβάνει:
1. Λειτουργία κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και 
τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελουμένων για την άμεση 
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ανταπόκριση στις ανάγκες των ηλικιωμένων (κτιριακή 
υποδομή, τηλεπικοινωνιακές και πληροφορικές υποδομές, 
ανθρώπινους πόρους).

2.  Υπηρεσία συνεχούς κατ’ οίκον παρακολούθησης και 
τηλεειδοποίησης μέσω ειδικών συσκευών.
Συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης με κουμπί πανικού
Συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης με ανίχνευση 
πτώσης & κουμπί πανικού
Συσκευές παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης εκτός 
σπιτιού.
Οι εν λόγω συσκευές (χεριού ή λαιμού) θα παρέχονται 
δωρεάν στους πολίτες που ανήκουν σε ευπαθής ομάδες και 
θα εγκαθίστανται στην οικία των ωφελούμενων, με βάση 
δίκαια κοινωνικά, ιατρικά και οικονομικά κριτήρια.

Δήμος Λαυρεωτικής
2020 - Στοματική Υγιεινή
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής προγραμμάτισε στο 
έτος 2020 τον ετήσιο οδοντιατρικό έλεγχο για τους δημότες.

2020 - Έλεγχος προ- και σχολικής ηλικίας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής προγραμμάτισε στο 
έτος 2020 τον ετήσιο κλινικό έλεγχο για τα παιδιά προ και 
σχολικής ηλικίας.

2020 - Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων και 
οργάνων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λαυρεωτικής προγραμμάτισε 
μέσα στο 2020 3 δράσεις εθελοντικών αιμοδοσιών.

Δήμος Λοκρών
Ενημερωτικές Ομιλίες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών προγραμμάτισε τις εξής 
ενημερωτικές ομιλίες 

21/1/20 Προεφηβεία

5/2/2020 - «Πένθος - Απώλεια κηδεμόνα»

6/3/2020- «Σχολική βία – εκφοβισμός»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λοκρών προγραμμάτισε στις 
6/3/2020 δράση διαδραστικής ενημερωτικής ομαδικής 
ομιλίας και  παιχνιδιού με σκοπό την ενημέρωσης για την 
σχολική βία και τον εκφοβισμό. 

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων
Άγγιγμα - Όρια και Προστασία
Ο Δήμος πραγματοποίησε Ημερίδα στις 25/2 για τη 
Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και την προστασία των 
παιδιών, από την ομάδα ειδικών του προγράμματος «Άγγιγμα 
και Όρια». Στόχος της ημερίδας ήταν να ενημερώσει, 
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να ευαισθητοποιήσει και να καθοδηγήσει γονείς, 
εκπαιδευτικούς και παιδιά ώστε να συνδιαμορφώσουμε 
ένα ασφαλές περιβάλλον για την προστασία των παιδιών 
σε σχέση με το σώμα τους. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε 
σε τρεις κύκλους συναντήσεων. Στον πρώτο και τον 
δεύτερο κύκλο πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια - ομιλίες 
για ενήλικες, με θέμα τη «Διαπαιδαγώγηση και Διαχείριση 
της Σεξουαλικότητας του Παιδιού», καθώς επίσης, το θέμα 
με τίτλο «Άγγιγμα - Όρια και Προστασία». Στον τρίτο κύκλο 
πραγματοποιούνται Βιωματικά εργαστήρια, για παιδιά από 
4 έως 12 ετών, χωρισμένα ανά ηλικιακές ομάδες, με θέμα 
«Συναισθήματα, Σώμα και Προστασία». 

1/2/2020 - Αναπτυξιακά Στάδια: Από τη Νηπιακή Ηλικία 
Στην Εφηβεία
Ο Δήμος διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Αναπτυξιακά 
στάδια: Από τη νηπιακή ηλικία στην εφηβεία». Στόχος ήταν η 
ενημέρωση του κοινού για τον ρόλο του γονέα, ο οποίος δεν 
περιορίζεται στη γέννηση του παιδιού και τη φροντίδα του, 
αλλά επεκτείνεται στην ανάπτυξη ενός υγιούς χαρακτήρα, 
ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις 
προκλήσεις που θα βρει σταδιακά στις εξελικτικές φάσεις 
της ζωής του, ακόμα και όταν ανεξαρτητοποιηθεί και 
απομακρυνθεί από το γονεϊκό σύστημα. 
Μέσα από έναν γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των 
ειδικών και των γονέων καθώς και των εκπαιδευτικών που 
συμμετείχαν στην ημερίδα, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή 
σκέψεων και προβληματισμών με σκοπό να επιτευχθεί 
η προσπάθεια να δοθούν λύσεις, ώστε η σχέση γονέων – 
παιδιών να πάψει να είναι δύσκολη αλλά δημιουργική και 
αισιόδοξη.

8/3/2020 - Τα Χέρια Σώζουν Ζωές
Διοργανώθηκε σεμινάριο βασικής καρδιοαναπνευστικής 
αναζωογόνησης και χρήση αυτόματου εξωτερικού 
απινηδωτή (BLS-AED) από τον «Εξωραϊστικό & 
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ισθμίας» υπό την αιγίδα της Ελληνική 
Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

2/12/2020 - 45η Αιμοδοσία 
Διενέργεια 45ης εθελοντικής Αιμοδοσίας για την ενίσχυση 
της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος. 

Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης
10/11/2020 - Εμβολιασμοί ενηλίκων
Το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποίησε για τους υπαλλήλους του 
Δήμου αντιγριπικό εμβολιασμό, καθώς και εμβολιασμό για 
ηπατίτιδα και τέτανο 

14/9/2020, 16/3/2020 - Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών 
κυττάρων και οργάνων
Το ΚΕΠ Υγείας προγραμμάτισε δράσεις εθελοντικής 
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αιμοδοσίας για την τράπεζα αίματος του Δήμου.

2020 - Ψυχική υγεία
Σε συνεργασία με τα δημοτικά ιατρεία, προγραμματίστηκαν 
ατομικές συνεδρίες (συμβουλευτική ατόμου, ζεύγους, 
οικογένειας) & αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών και 
δυσκολιών λόγου. Επίσης υπήρξε συμβουλευτική σε 
μαθητές, εκπαιδευτικούς & γονείς.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν οι εξής ημερίδες:

26/2/2020 - «Σπάμε τη σιωπή….Μιλάμε για τις 
αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές».

10/07, 21/02, 19/01/2020 - Ενημέρωση ευαισθητοποίηση 
και ενδυνάμωση των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους

18/12/2020 - Δια βίου μάθηση - Διαδικτυακό μάθημα για 
την σωστή διατροφή

Δήμος Μεγαρέων
Εκστρατεία ενημέρωσης για τη λειτουργεία των ΚΕΠ Υγείας
Στο πλαίσιο της εκστρατείας μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό 
για τα 11 νοσήματα που περιλαμβάνει το λογισμικό των ΚΕΠ 
Υγείας, ενώ αναρτήθηκαν σχετικά βίντεο και φυλλάδια στα 
social media και το site του Δήμου.

2020 - Αιμοδοσίες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων προγραμμάτισε μέσα 
στο 2020 2 δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας. 
2020 -Συμβουλευτική Υποστήριξη Ψυχικής Υγείας 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων παρείχε υποστήριξη 
ψυχικής υγείας μέσα στο 2020. 

2020 - Καταπολέμηση του Ιού του Δυτικού Νείλου
Από το έτος 2019 το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Μεγαρέων 
ανέλαβε εξολοκλήρου τις δράσεις για την καταπολέμηση 
του Ιού του Δυτικού Νείλου και σε συνεργασία με τον 
επιστημονικά υπεύθυνο του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ κος. Θεόφιλο 
Ρεμπή (Επόπτης Δημόσιας Υγείας - Εντομολόγος) 
έγινε συντονισμός των εφαρμογών των ψεκασμών 
(προνυμφοκτονίες, υπολειμματικοί ψεκασμοί). Το 
αποτέλεσμα ήταν 0 κρούσματα από τον Ιό του Δυτικού 
Νείλου στον Δήμο Μεγαρέων από 1-1-2019 έως και 
15/12/2020.

2020 - Μικροβιολογικοί έλεγχοι του θαλάσσιου χώρου
Το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποιεί κάθε έτος  μικροβιολογικούς 
ελέγχους του θαλάσσιου χώρου ευθύνης του Δήμου 
Μεγαρέων. Διότι με την ΚΥΑ 2009 Θαλάσσια Νερά Καθαρά, 
υποχρεούνται οι Ο.Τ.Α. να διεξαγάγουν ελέγχους κάθε 
χρόνο στις παραλίες και στις θάλασσες που είναι στα όριά 
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τους. Κάθε χρόνο διενεργούνται τρεις (3) μετρήσεις: (Μάϊο, 
Ιούλιο και Σεπτέμβριο).

Δήμος Μεσσήνης
26/6/2020 - «Στάσου Πλάι μου»
Ο Δήμος Μεσσήνης σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ 
πραγματοποίησε εκδήλωση στην πλατεία Μεσσήνης , 
ενημερώνοντας τους δημότες σε θέματα που αφορούν στον 
στιγματισμό ,την αποξένωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών, μοιράζοντας φυλλάδια 
και αφίσες.

Δήμος Μεταμόρφωσης
Εμβολιασμοί παιδιών
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης προγραμμάτισε 
δράση εμβολιασμών σε ανασφάλιστα παιδιά.

Στοματική Υγιεινή 
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με  το Τοπικό Ιατρείο 
Μεταμόρφωσης υλοποίησε πρόγραμμα οδοντιατρικού 
ελέγχου και φθορίωσης σε 20 μαθητές δημοτικού.

Ψυχική Υγεία/ Έλεγχος προ- και σχολικής ηλικίας
Στη δράση αξιολόγησης παιδιών προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας από λογοπεδικό και παιδοψυχολόγο, συμμετείχαν 
περισσότερα από 300 παιδιά.

1/10/2020 - Εμβολιασμοί ενηλίκων/ Έλεγχος για λοιμώδη 
νοσήματα
Πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα στο 
προσωπικό της καθαριότητας  και έγινε εμβολιασμός για 
τέτανο, ηπατίτιδα και αντιγριπικό εμβολιασμός.

15/1/2020 - Σπιρομέτρηση στο 1ο ΚΑΠΗ Μεταμόρφωσης
Στο 1ο ΚΑΠΗ Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με 
την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν.Ι.Φ.Η.Μ. πραγματοποιήθηκαν δωρεάν 
σπιρομετρήσεις σε 115 άτομα.

Καθόλη τη διάρκεια του έτους - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Το πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας του Δήμου 
Μεταμόρφωσης παρουσίασε μεγάλη προσέλευση 
εθελοντών αιμοδοτών. Η δράση έλαβε χώρα στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης.  Καθόλη τη διάρκεια του 
χρόνου πραγματοποιήθηκαν 4 εθελοντικές αιμοδοσίες και 
συγκεντρώθηκαν συνολικά 135 φιάλες αίματος, χαρίζοντας 
ζωή σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Το 
πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας πραγματοποιείται σε 
συνεργασία του Δήμου Μεταμόρφωσης με το Σύλλογο 
Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος και Μέριμνας 
Υγείας ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ, και το Γενικό  Ογκολογικό 
Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι».
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16/2/2020 - Εκδήλωση για τον παιδικό καρκίνο και τη 
δωρεά μυελού των οστών 
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με την Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία Ενιαίο Παράρτημα Ν.Ι.Φ.Η.Μ. 
και το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας διοργάνωσε εκδήλωση 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια 
Ημέρα Παιδικού Καρκίνου και εγγραφής νέων εθελοντών 
δοτών μυελού των οστών. Εκτός από τη συλλογή δειγμάτων 
και καταγραφή νέων δοτών, η δράση πλαισιώθηκε από 
μουσική και παράλληλα δρώμενα για παιδιά, όπως 
παρουσίαση χορογραφίας με μικρές μαθήτριες, facepaint-
ing και μπαλονοκατασκευές, χορό με μουσική από dj.

1/1-30/6/2020- Δράσεις προαγωγής της Υγιούς Γήρανσης 
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο των δράσεων για την 
υγιούς γήρανση δημιούργησε ομάδες θεάτρου, χορωδίας, 
γυμναστικής, παραδοσιακών χορών, χειροτεχνίας.

1/1 - 30/2/2020 - Πρόγραμμα φυσικοθεραπειών για άτομα 
Γ΄ ηλικίας 
Ο Δήμος λειτουργεί πρόγραμμα φυσικοθεραπειών για 
άτομα Γ’ ηλικίας στα ΚΑΠΗ του Δήμου. Στο πρόγραμμα 
συμμετέχουν 120 άτομα.

Δήμος Μοσχάτο - Ταύρου 
1/1 - 31/7/2020- Στοματική Υγιεινή- Εμβολιασμός και 
έλεγχος προ και σχολικής ηλικίας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου προγραμμάτισε 
οδοντιατρικό έλεγχο στα παιδιά των παιδικών σταθμών του 
δήμου, εμβολιασμό σε παιδιά νηπιαγωγείου και έλεγχο σε 
παιδιά Δημοτικού

Εμβολιασμοί ενηλίκων 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μοσχάτο-Ταύρου προγραμμάτισε 
αντιγριπικό εμβολιασμό μελών του προγράμματος «Βοήθεια 
στο σπίτι».

2020 - Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων και 
οργάνων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μοσχάτο-Ταύρου προγραμμάτισε 
το 2020, 4 δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας.

1/1/2020 - 31/7/2020 - Δράσεις προαγωγής της Υγιούς 
Γήρανσης 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μοσχάτο-Ταύρου διοργάνωσε 
δωρεάν φυσικοθεραπείες και δωρεάν πελματογραφήματα 
για τα μέλη ΚΑΠΗ
 
1/1 - 31/7/2020 - Ψυχική υγεία - πρόγραμμα 
συναισθηματικής ανάπτυξης - ομιλίες
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μοσχάτο-Ταύρου διοργάνωσε 
πρόγραμμα συναισθηματικής ανάπτυξης που βασίζεται στην 
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επαφή με τη φύση, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε ομιλίες 
στα σχολεία για θέματα ψυχικής υγείας.

Δήμος Νέας Προποντίδας
Φεβρουάριος 2020 - Ημερίδα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης εθελοντών αιμοδοτών και εθελοντών 
δοτών μυελού των οστών - Αιμοδοσία
Λήψη δειγμάτων από Εθελοντές δότες Μυελού των Οστών 
Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εθελοντών 
αιμοδοτών και εθελοντών δοτών μυελού των οστών 
πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Ν. Μουδανιών. 
Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο ιατρός Αντώνη Ιατρόπουλος, 
επίσημος συνεργάτης του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδα». Οι 
ομιλητές τόνισαν την αξία της αιμοδοσίας καθώς και τη 
σημασία της ύπαρξης εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Δήμος Νέας Σμύρνης 
Οκτώβριο 2020 - Εμβολιασμοί ενηλίκων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας-Σμύρνης προγραμμάτισε τον 
Οκτώβριο 2020  δράση εμβολιασμών για τους εργαζομένους 
του Δήμου.

2020 - Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυτάρων και 
οργάνων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης προγραμμάτισε 
μέσα στο 2020 δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας.

29/9/2020 - Αξιολόγηση καταγραφικού κινδύνου
Στο πλαίσιο των δράσεων  προαγωγής της Υγιούς Γήρανσης, 
το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας-Σμύρνης προγραμμάτισε 
αξιολόγηση καταγραφικού κινδύνου.

2/10/2020 - Οφθαλμολογικός Έλεγχος Ενηλίκων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης προγραμμάτισε 
στις 2/10/2020 δράση προληπτικών εξετάσεων για 
Οφθαλμολογικό έλεγχο ενηλίκων.

2/10/2020 - Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης προγραμμάτισε 
στις 2/10/2020 ενημερωτική ομιλία με θέμα «Η Διατροφή 
στην Υγεία και στη Νόσο»

28/09 - 01/10/2020 - Πρόληψη πτώσεων ηλικιωμένων 
(μέθοδος Otago)
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης προγραμμάτισε 
δράση πρόληψης πτώσεων ηλικιωμένων (μέθοδος Otago)

28/09 - 01/10/2020- Αξιολόγηση ιδιοπαθούς σκολίωσης 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης προγραμμάτισε 
δράση αξιολόγησης ιδιοπαθούς σκολίωσης  σε παιδία 9-16 
ετών. 
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2020 - Εκστρατεία Ενημέρωσης για τη λειτουργία των ΚΕΠ 
Υγείας
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νέας Σμύρνης προγραμμάτισε 
εκστρατεία ενημέρωσης των δημοτών του, για τα 11 
νοσήματα των ΚΕΠ Υγείας μέσα από την διανομή φυλλαδίων 
και με την ανάρτηση βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και τοπικά ΜΜΕ. 

Δήμος Παλαιού Φαλήρου
1- 9 & 30/11/2020 - Στοματική Υγιεινή
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Παλαιού - Φαλήρου 
προγραμμάτισε δράσης πρόληψης οδοντιατρικών αναγκών. 
Πραγματοποιήθηκε διαγνωστικός οδοντιατρικός έλεγχος 
και αγωγή στοματικής υγείας σε παιδιά ηλικίας έως 12 
ετών σε συνεργασία με εθελοντή οδοντίατρο στο χώρο των 
Δημοτικών Ιατρείων. Στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου 
γίνεται καθαρισμός και φθορίωση όπου απαιτείται ενώ 
πραγματοποιείται επανέλεγχος ανά εξάμηνο.

1/2-31/8/2020 - Δράσεις προαγωγής της Υγιούς Γήρανσης 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Παλαιού-Φαλήρου προγραμμάτισε 
στις 1/2-31/8/2020 στήριξη υγιών & ανεξάρτητων συνθηκών 
ηλικιωμένων- ενημέρωση για smart bear.

Πρόληψη αισθητηριακών διαταραχών 
Πρόληψη και διαχείριση των αισθητηριακών Διαταραχών 
όρασης και ακοής στα 3 ΚΑΠΗ του Δήμου μας σε 
συνεργασία με ιατρούς από το Κέντρο Υγείας Καλλιθέας . 
Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και διαγνωστικά τέστ για την 
εκφύλιση ωχράς κηλίδας και τεστ για την ακοή . Συμμετείχαν 
160 άτομα και δόθηκαν οι κατάλληλες συμβουλές από τους 
ιατρούς.

29, 10/3/2020 & 8/11/2020 - Αιμοδοσία 
Σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας το 
2020 πραγματοποιήθηκαν 3 Εθελοντικές Αιμοδοσίες. Η μία 
ήταν έκτακτη σε συνεργασία με το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, η 
οποία έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από τον κόσμο, παρόλο 
που έγινε εν μέσω καραντίνας λόγω COVID-19. 
26/9/2020- Λαμπαδηδρομία. 

Παραλαβή από τον Δήμο Καλλιθέας και παράδοση φλόγας 
στον Δήμο της Πετρούπολης με ομιλία από τον Δήμαρχο 
Π. Φαλήρου για την μεταλαμπάδευση του μηνύματος της 
εθελοντικής προσφοράς αίματος και την αναγκαιότητά της.

1/1 - 30/12/2020- Πρόληψη, εκπαίδευση και ενημέρωση 
για το σακχαρώδη Διαβήτη με εθελοντή Διαβητολόγο.
Πραγματοποιείται εξέταση, με λήψη ιστορικού, κλινική 
εξέταση, οδηγίες, παραπομπή για εξετάσεις και 
φαρμακευτική αγωγή. Επανέλεγχος σε τακτά χρονικά 
διαστήματα στους ασθενείς.
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Νοέμβριος 2020 - ΗΠΙΟΝΗ -Πρόγραμμα για ηλικιωμένους
Πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή ομιλία σε συνεργασία 
με το Κέντρο Υγείας Καλλιθέας για θέματα που αφορούν 
τους ηλικιωμένους, η οποία ανέβηκε στο site του Δήμου 
προς ενημέρωση των δημοτών. Συγκεκριμένα για την 
Υγιή αναπνοή, Άπνοια, ροχαλητό, ρινίτιδα και για θέματα 
διατροφής.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020 - Πρόληψη 11 Νοσημάτων 
μέσω ΚΕΠ Υγείας
Εκστρατεία ενημέρωσης μέρα από την  έκδοσης τρίπτυχου 
φυλλαδίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νότιου τομέα 
και το ΕΔΔΥΠΠΥ, προς ενημέρωση των δημοτών για τον 
σημαντικό ρόλο του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ , για την πρόληψη των 
11 νοσημάτων και για την εγγραφή τους στο λογισμικό των 
ΚΕΠ υγείας.

29/12/2020 - Αντιγριπικός Εμβολιασμός σε Αστέγους και σε 
άτομα που φιλοξενούνται Στη «ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ»
Πραγματοποιήθηκε αντιγριπικός εμβολιασμός σε 40 
άστεγους δημότες αλλά και στα άτομα που φιλοξενούνται 
στη «Στέγη Θηλέων», από τον ιατρό-παθολόγο κ.Αρκουμάνη 
Ιωάννη Αντιδήμαρχο Υγείας & Κοιν. Αρωγής. Η δωρεά των 
εμβολίων έγινε από τη Nestle και το τοπικό φαρμακείο 
Αγγελίδης. Δόθηκαν οδηγίες και συμβουλές.

Δήμος Παλλήνης
Ιανουάριος 2020 - Στοματική Υγιεινή
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Παλλήνης προγραμμάτισε τον 
Ιανουάριο του 2020 οδοντιατρικό έλεγχο νηπίων.

2020 - Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων και 
οργάνων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Παλλήνης προγραμμάτισε το 
2020, 6 δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας.

Δήμος Παύλου Μελά
21/1/2020 - Δερματολογικός έλεγχος στα  Κ.Α.Π.Η.  
Πραγματοποιήθηκε δερματολογικός έλεγχος ο οποίος 
υλοποιήθηκε στο  Κ.Α.Π.Η.  Σταυρούπολης και στο  Κ.Α.Π.Η.  
Νικόπολης σε συνεργασία με την δερματολόγο κα Φαίη 
Βράνη. Στη δράση  συμμετείχαν 60 άτομα.

6/6/2020 - «Ο Νέος πίσω από την οθόνη, sosial media και 
ψυχική υγεία»
Σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού 
Τομέα(Κ.Ψ.Υ.Β.Τ.) πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία 
με θέμα: «Ο νέος πίσω από την οθόνη,sosial  media και 
Ψυχική Υγεία». Η δράση υλοποιήθηκε στο χώρο του 3ου 
Γυμνασίου Σταυρούπολης. Συνολικά ο αριθμός των μαθητών 
υπερέβη τους 200. Οι ομιλήτριες κα Φρειδά Χρυσόθεμις, 
Ειδικευόμενη Ψυχίατρος και κα Ευαγγελίδου Δόμνα, 
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Επισκέπτριας Ψυχικής Υγείας, ανέπτυξαν με μοναδικό και 
κατανοητό τρόπο το θέμα, κατάφεραν να διαχειριστούν 
μέσα από ερωτήσεις τους μαθητές και  να προσελκύσουν 
το ενδιαφέρον τους.

Δήμος Πεντέλης
Δράσεις προαγωγής της Υγιούς Γήρανσης 
Το ΚΕΠ Υγείας προγραμμάτισε στις 21/2/2020  
ημερίδα ενημέρωσης για την ακοή. Τον Οκτώβριο, 
πραγματοποιήθηκαν Ασκήσεις ισορροπίας & ενδυνάμωσης 
με τη καθοδήγηση  γυμναστή  και φυσικοθεραπευτή και 
απευθυνόταν σε άνδρες και γυναίκες τρίτης ηλικίας.

2/3/2020 - Μετρήσεις Σακχάρου - Ουρίας - Χοληστερίνης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου σε συνεργασία με το Ιδιωτικό 
Διαγνωστικό Κέντρο BIOMEDICIN, πραγματοποίησε στο 
ΚΑΠΗ μετρήσεις σακχάρου-ουρίας - χοληστερίνης

2020 - Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων και 
οργάνων 
Προγραμματίστηκαν 4 δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας με 
τη συνεργασία του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ

Δήμος Περιστερίου 
Δωρεάν Εξετάσεις για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β και C
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία με την 
Κινητή Μονάδα ΜΚΟ PRAKSIS σταθμεύει στην πλατεία Αγ. 
Αντωνίου κάθε εβδομάδα και διενεργεί δωρεάν εξετάσεις 
για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β και C.

Δωρεάν Χειρουργική Επέμβαση καταρράκτη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία με 
το Ιατρικό Περιστερίου δίνει τη δυνατότητα σε δημότες, που 
έχουν πρόβλημα καταρράκτη και είναι ανασφάλιστοι ή με 
χαμηλό εισόδημα, να κάνουν δωρεάν επέμβαση καταρράκτη.

Δωρεάν Προληπτικές Εξετάσεις σε ανασφάλιστους και 
οικονομικά αδύναμους πολίτες
Το ΚΕΠ Υγείας που συνεργάζεται με το Κοινωνικό Ιατρείο 
Περιστερίου εξετάζουν καθημερινά, όλο το χρόνο, πολίτες 
ανασφάλιστους ή με χαμηλό εισόδημα.

22/7 - 14/10/2020 - Θεραπευτικές ασκήσεις Πρόληψης για 
οστεοαρθρίτιδα
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής Τμ. Φυσικοθεραπείας εφάρμοσε 
θεραπευτικό πρόγραμμα άσκησης «ΒΑΔΙΖΩ» για πρόληψη 
οστεοαρθρίτιδας με περιπάτους σε διαδρομές του Δήμου 
και διαδικτυακές ασκήσεις.

2/9 - 16/9/2020 - Δωρεάν Παιδιατρικός Έλεγχος σε παιδιά 
τριτέκνων οικογενειών

Καλές πρακτικές Δήμων 

Σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν» εξετάστηκαν 
δωρεάν παιδιά τριτέκνων οικογενειών και τους χορήγησαν 
το ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

5/11/2020 - Διαδικτυακή Ενημέρωση με θέμα 
«Νεώτερα δεδομένα για το Εμβόλιο της Γρίπης και του 
Πνευμονιόκοκκου»
Σε συνεργασία με την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος και 
το Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιστερίου 
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πραγματοποιήθηκε διαδικτυαακά ενημερωτική ομιλία.

1/11 - 15/11/2020 - Πραγματοποιήθηκε Δωρεάν 
Αντιγριπικός Εμβολιασμός στους εργαζόμενους του Δήμου 

Δήμος Πετρούπολης
2020 -  Έλεγχος προ- και σχολικής ηλικίας
Το ΚΕΠ Υγείας προγραμμάτισε στο έτος 2020 δράση 
προληπτικού ελέγχου σε παιδία προ- και σχολικής ηλικίας, 
στην οποία συμπεριλαμβανόταν ο έλεγχος βιβλιαρίων, 
ο οφθαλμολογικός ελέγχων νηπίων και ο οδοντιατρικός 
έλεγχος. 

2020 - Εμβολιασμοί ενηλίκων
Υλοποιήθηκε δράση αντιγριπικού εμβολιασμού των 
ενήλικων δημοτών.

2020 - Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων και 
οργάνων
Στο έτος 2020, πραγματοποιήθηκαν 3 δράσεις εθελοντικής 
αιμοδοσίας.

2020 - Ψυχική υγεία - δράση συμβουλευτικής-φροντίδας.
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πετρούπολης  προγραμμάτισε στο 
έτος 2020 δράση συμβουλευτικής-  φροντίδας στο πλαίσιο 
των δράσεων για την ψυχική υγεία. 

Δήμος Πυδνας - Κολινδρού
6/3/2020 - Δωρεάν Μετρήσεις Σακχάρου
Ο Δήμος και το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τον Ιατρικό 
Σύλλογο Πιερίας και το Σύλλογο Διαβητικών Πιερίας 
συνδιοργάνωσαν προληπτικές μετρήσεις σακχάρου  όπου 
οι πολίτες ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά. 

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη
«Εθελοντική Αιμοδοσία» 
Διοργανώθηκαν θεματικές εβδομάδες Αιμοδοσίες από την 
Αντιδημαρχία η 1η πραγματοποιήθηκε από 4/5/2020 έως 
8/5/2020 και η 2η από 5/10/2020 έως 9/10/2020 αντίστοιχα. 
Οι αιμοδοσίες έτρεξαν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του 

Καλές πρακτικές Δήμων

δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Θ. 
«Γ. Παπανικολάου». Συγκεντρώθηκαν 252 μονάδες αίματος. 

Δήμος Ρήγα Φεραίου
9/2/2020 - Ομιλία με θέμα «Αυτοάνοσα Νοσήματα»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ρήγα Φεραίου διοργάνωσε ομιλία 
με θέμα τα αυτοάνοσα νοσήματα. Ιατρός Ρευματολόγος 
μίλησε για τα χρόνια αυτοάνοσα και μεταβολικά νοσήματα, 
τα πραγματικά τους αίτια και την αντιμετώπισή τους. Επίσης 
τόνισε την σχέση τους με την κακή ψυχολογία και την 
διατροφή του ανθρώπου.

18/2/2020 - Ενημέρωση και Εκπαίδευση σε εξωτερικούς 
απινιδωτές
Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του 
πληθυσμού για παροχή Α’ Βοηθειών, οργανώθηκε 
ομιλία για την εκπαίδευση των δημοτών σε εξωτερικούς 
απινιδωτές για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, 
συμβάλλοντας έτσι στην μείωση αυτών όσο είναι δυνατόν. 
Στόχος και όραμα του δήμου είναι η τοποθέτηση εξωτερικού 
απινιδωτή σε κάθε τοπικό διαμέρισμα και κατόπιν η 
εκπαίδευση μιας ομάδας δημοτών που θα τον χρησιμοποιεί.

19/5 & 13/10/2020 - Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ρήγα Φεραίου σε συνεργασία 
με όλους τους συλλόγους της περιοχής και με την κινητή 
μονάδα αλληλεγγύης οργάνωσε δράσεις αιμοδοσίας.

Πεζοπορίες - Άθληση & Μάθηση
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ρήγα Φεραίου σε συνεργασία 
με τον σύλλογο Δρομέων Υγείας «Κένταυρος» διοργάνωσε 
όπως κάθε χρόνο πεζοπορίες διάρκειας περίπου 3 ωρών 
μέσα στο δάσος,  όπου ήταν ευκαιρία για τους δημότες να 
γνωρίσουν τις ομορφιές του τόπου να απολαύσουν την 
φύση και να νιώσουν την ευεξία της άσκησης. 

1/6/2020 - Διατροφική Συμβουλευτική
Ομάδα του ΚΕΠ Υγείας μαζί με αξιόλογους Διατροφολόγους 
- Διαιτολόγους του δήμου επισκέφθηκαν το στρατόπεδο 
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του δήμου Π.Ε.Β. με σκοπό να ενημερώσει για την σωστή 
διατροφή, την πρόληψη και την καλύτερη αντιμετώπιση του 
Σακχαρώδη Διαβήτη.

09 - 12/06/20 - Θεματική Εβδομάδα «Αξιολόγηση λόγου 
και ομιλίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας - 
Μαθησιακές δυσκολίες- Υπερκινητικότητα & Ελλειμματική 
προσοχή(ΔΕΠΥ)»

Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με την λογοθεραπεύτρια 
Κουσκουρίδα Αφροδίτη διοργάνωσε θεματική εβδομάδα 
στα δημοτικά σχολεία. Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που 
σχετίζεται με την αξιολόγηση, την διάγνωση, την θεραπεία, 
την επιστημονική μελέτη κ πρόληψη των διαταραχών λόγου, 
επικοινωνίας, ομιλίας, φωνής και κατάποσης σε παιδιά και 
ενήλικες. Μετά από την ενημέρωση έγιναν και ατομικά 
ραντεβού με πιθανά περιστατικά που έχρηζαν εξέτασης από 
την ειδικό.

03 - 09/09/20 - Θεματική Εβδομάδα: «Πρώτες Βοήθειες»
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ρήγα Φεραίου διοργάνωσε 
θεματική εβδομάδα στις τοπικές κοινότητες του δήμου 
με θέμα τις Πρώτες Βοήθειες. Ομιλητές ήταν διασώστες 
από την «Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας» με 
επικεφαλή τον κ. Ηλιόπουλο(εθελοντής της Λέσχης Ειδικών 
Δυνάμεων). Κατάφεραν με άψογο τρόπο να αναπτύξουν και 
να μεταδώσουν με κάθε λεπτομέρεια όλα τα βήματα για την 
διάσωση της ανθρώπινης ζωής σε περίπτωση ανάγκης.

Δήμος Σαλαμίνας
Μάρτιος 2020 - Βασικοί κανόνες υγιεινής
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σαλαμίνας προγραμμάτισε τον 
Μάρτιο του 2020 εκστρατεία ενημέρωσης στους παιδικούς 
σταθμούς σχετικά με τους βασικούς κανόνες υγιεινής, για 
την πρόληψη της επιδημίας της γαστρεντερίτιδας.

2020 - Δράσεις προαγωγής της Υγιούς Γήρανσης
Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους το ΚΕΠ Υγείας 
προγραμμάτισε παραπομπή διαβητικών απόρων στον  
συνεργάτη του Δήμου μας κ.  Ιωαν. Ντουπη, ιατρό - 
διαβητολογο για προληπτικό έλεγχο.

2020 - Εθελοντική Αιμοδοσία
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σαλαμίνας προγραμμάτισε το 
2020 δύο δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας.

13/2/2020 - Ενημερωτική ομιλία «Για τη νέα ιογενή λοίμωξη 
του αναπνευστικού».
12/6/2020 - Ενημερωτική ομιλία  «Ενημέρωση-εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών & μαθητών δημοτικών σχολείων για τον 
Covid-19».

Καλές πρακτικές Δήμων 

20/7/2020 - Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για την Ηπατίτιδα 
& HIV.

Φεβρουάριος 2020 - Απολύμανση σε χερσαία ζώνη λιμένος
Τον Φεβρουάριο του  2020 ο Δήμος Σαλαμίνας σε συνεργασία 
με τα ΚΕΠ Υγείας διεξήγαγαν απολύμανση σε χερσαία ζώνη 
λιμένος.

Ιούλιος 2020 - Πραγματοποίηση ψεκασμού
Διεξήχθη ψεκασμός στην περιοχή Βλητικού Σταθμού 
λόγω αιφνίδιας εμφάνισης πληθυσμού σκαθαριών. Ενώ 
διενεργήθηκε κουνουποκτονία με παράλληλη  ηλεκτρονική 
ενημέρωση πολίτων μέσα από αναρτήσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και τα στα τοπικά ΜΜΕ.

2020 - Φαρμακευτική Περίθαλψη Απορών
Ο Δήμος μέσω των ΚΕΠ Υγείας διεκπεραίωσε ηλεκτρονική 
ένταξη στο ΗΔΙΚΑ για φαρμακευτική περίθαλψη απορών 
δημοτών.

Δήμος Σαρωνικού
Νοέμβριος 2020 - Εμβολιασμοί ενηλίκων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σαρωνικού προγραμμάτισε τον 
Νοέμβριο του 2020 δράση εμβολιασμού ενηλίκων.

2020 Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυτάρων και οργάνων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σαρωνικού διοργάνωσε 
εθελοντικές αιμοδοσίες σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. 
Γ.Γεννηματάς. Συνολικά ο αριθμός των συμμετεχόντων 
υπερέβη τους 200. 

Σαρωνικός - Ε.Σ.Α.μεΑ
Σε συνεργασία με το κέντρο κοινότητας και  την Ε.Σ.Α.μεΑ. 
πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης για τη διασφάλιση 
της αυτοδιάθεσης και της ανεξαρτησίας των ατόμων με 
αναπηρία και της προστασίας κάθε μορφής διάκρισης και 
αποκλεισμού σε βάρος τους

Δήμος Σπατών - Αρτέμιδος
Έλεγχος προ- και σχολικής ηλικίας
Ο Δήμος Σπαρτών Αρτέμιδος και το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου 
πραγματοποίησε προσυμπτωματικό έλεγχο και έλεγχο 
εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών Ρομά. 

Εμβολιασμοί ενηλίκων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σπαρτών Αρτέμιδος 
προγραμμάτισε αντιγριπικούς εμβολιασμούς στον ενήλικο 
πληθυσμό του Δήμου. 
Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων και οργάνων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σπατών - Αρτέμιδος διοργάνωσε 
10 εθελοντικές αιμοδοσίες για την Δημοτική Τράπεζα 
Αίματος 
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20/1/2020 Υλοποιήθηκε Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα 
«Πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι»

2020 - Ψυχική υγεία στην παιδική ηλικία. 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σπατών -Αρτέμιδος  λειτούργησε  
Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία για την πρώιμη διάγνωση 
και αντιμετώπιση ψυχικών προβλημάτων των παιδιών και 
λειτούργησε συμβουλευτική υποστήριξη για τη διατήρηση 
της ψυχικής υγείας των δημοτών.

Δήμος Τεμπών
2020 - Ψυχική υγεία - δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξη
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Τεμπών προγραμμάτισε δράσεις 
συμβουλευτικής υποστήριξη ψυχικής υγείας μέσα στο 2020. 

2/5/2020 - Εθελοντική Αιμοδοσία 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Τεμπών διοργάνωσε σε 
συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Γόννων την πραγματοποίησε 
εθελοντική αιμοδοσία. Συνολικά ο αριθμός των πολιτών που 
συμμετείχαν ήταν 55                       

21/10/2020 - Ενημέρωση των πολίτων για την εποχική 
γρίπη
Σε συνεργασία με ιδιώτη γιατρό της περιοχής 
πραγματοποιήθηκε εκστρατεία ενημέρωσης για την εποχική 
γρίπη.

30/11/2020 - Βοήθεια για τους πλημμυροπαθείς
Σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 
Τεμπών πραγματοποιήθηκε (συγκέντρωση τροφίμων, 
πόσιμου νερού, ρουχισμού και άλλων ειδών πρώτης 
ανάγκης) στους πλημμυροπαθείς των Δήμων Φαρσάλων 
και Καρδίτσας.

Δήμος Φαρσάλων
20/01 - 27/02/2020 - Πρόγραμμα προληπτικών & Ιατρικών 
Εξετάσεων 
Το ΚΕΠ Υγείας, σε συνεργασία με τις μονάδες υγείας της 
5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς 
Ελλάδας διοργάνωσε πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων 
για τους πολίτες της Επαρχίας Φαρσάλων. Μεταξύ άλλων 
πραγματοποιήθηκαν  270 μαστογραφίες, 258 εξετάσεις 
οστικής πυκνότητας 150 σπιρομετρήσεις και 170 βιοχημικοί 
έλεγχοι

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
1/1 - 30/6/2020 - Εμβολιασμοί ενηλίκων
Το ΚΕΠ Υγείας προγραμμάτισε εμβολιασμούς για τον 
Τέτανο και τις ηπατίτιδες Α και Β  για το προσωπικό της 
καθαριότητας του Δήμου. 

Καλές πρακτικές Δήμων

Εθελοντική Αιμοδοσία 
Διοργανώθηκαν συνολικά 4 εθελοντικές αιμοδοσίες το έτος 
2020.
Από 11/2020 - Το ΚΕΠ Υγείας παρείχε δράσεις 
συμβουλευτικής υποστήριξης ψυχικής υγείας σε 
οικογένειες του Δήμου. 

11/12/2020 - Διαδικτυακή ομιλία με θέμα την «διαχείριση των 
κρίσεων στις ενδοοικογενειακές  σχέσεις λόγω COVID 19»

Δήμος Φλώρινας 
20/2/2020 - Εθελοντική Αιμοδοσία
O Δήμος Φλώρινας πραγματοποίησε σε συνεργασία με το 
Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, αιμοδοσία που στέφθηκε με 
απόλυτη επιτυχία.

Δήμος Φυλής
9 - 12/7/2020 - Επιδημιολογικές έρευνες για τις επιπτώσεις 
του ΧΥΤΑ
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φυλής διοργάνωσε ιατρικές 
εξετάσεις στα πλαίσια επιδημιολογικής έρευνας για τις 
επιπτώσεις του ΧΥΤΑ στους δημότες. 

Δήμος Χαϊδαρίου
1 - 21/10/2020 - Εμβολιασμοί ενηλίκων
Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εμβολιασμοί στους 
εργαζόμενους και στα μέλη των πρώην ΚΑΠΗ. 
Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυτάρων και οργάνων με 3 
εθελοντικής αιμοδοσίες το έτος 2020.

5/12/2020 - Σεμινάριο πρώτων βοηθειών στους 
εργαζόμενους
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Χαϊδαρίου διοργάνωσε 
Διαδικτυακό σεμινάριο πρώτων βοηθειών για στους 
εργαζόμενους του Δήμου

Ψυχική υγεία - δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης για 
τους δημότες.  

20/10/2020. Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Χαϊδαρίου 
προγραμμάτισε εκστρατεία ενημέρωσης του πληθυσμού 
για τους βασικού κανόνες υγιεινής με αναρτήσεις στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Δήμος Χαλανδρίου
2020 - Εμβολιασμοί ενηλίκων
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Χαλανδρίου προγραμμάτισε 
εμβολιασμούς για την  Ηπατίτιδα Β (Α’ και Β’ δόση) καθώς 
και για την γρίπη, στους εργαζόμενους του Δήμου. 

1/9 - 31/12/2020- Εμβολιασμοί παιδιών
Υλοποιήθηκαν εμβολιασμοί παιδιών καθώς και παιδιατρική 
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εξέταση στο Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής ενώ συμμετείχαν 
και παιδιά της κοινότητας ρομά. 

4/3/2020 - Δωρεάν Σπιρομετρήσεις 
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Χαλανδρίου προγραμμάτισε 
δράση με δωρεάν σπιρομετρήσεις για τον πληθυσμό του 
Δήμου. 

Αιμοδοσίες: Ο Δήμος Χαλανδρίου διοργάνωσε 3 εθελοντικής 
αιμοδοσίες το έτος 2020.

1/1 - 29/2/2020 - Δράσεις προαγωγής της Υγιούς Γήρανσης
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Υγιούς Γήρανσης 
οργανώθηκαν ομάδες για ηλικιωμένους: χορωδία, ομάδα 
χειροτεχνίας, θεατρική ομάδα, ομάδα κολάζ, ομάδα 
επιτραπέζιων παιχνιδιών.

2020 - Ψυχική υγεία Ατομικές συνεδρίες- Παιδοψυχιατρική 
εκτίμηση και ψυχοθεραπεία
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ατομικές συνεδρίες 
συμβουλευτικής σε παιδιά και γονείς καθώς και αξιολόγηση 
μαθησιακών δυσκολιών (ειδική αγωγή) καθώς και δράσεις 
Παιδοψυχιατρικής εκτίμησης και ψυχοθεραπείας.

Δήμος Χαλκίδας
2020 - Διαδικτυακή εκπομπή πρόληψης κατά του 
Σακχαρώδη Διαβήτη
Το ΚΕΠ Υγείας διοργάνωσε ενημερωτική διαδικτυακή 
εκπομπή πρόληψης κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη με τη 
συμμετοχή 4 επιστημόνων υγείας (κα. Γλυκερία Νέζη-
ειδική παθολόγος, κα. Κατσαρόλη Ιωάννα -κλινική 
διατροφολόγος, κος Παροικάκης Ευστράτιος-οφθαλμίατρος, 
κα Βακάλη Έλενα-παιδοενδοκρινολόγος) και την πρόεδρο 
του αντίστοιχου συλλόγου Ευβοίας, κα Κατερίνα Κούρνη.

Δήμος Ωρωπού
8/2/2020 - Το ΚΕΠ Υγείας πραγματοποίησε Ενημερωτική 
ομιλία με θέμα «Η σημασία της εθελοντικής προσφοράς 
αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού των οστών» και στη 
συνέχεια ακολούθησε  συλλογή δειγμάτων. Συνολικά 
πραγματοποιήθηκαν το 2020, 3 εθελοντικές αιμοδοσίες και 
συμμετείχαν 300 δημότες.

Έλεγχος προ- και σχολικής ηλικίας με ανιχνευτικά τεστ 
μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά σχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας του δήμου 

21 - 25/9/2020 - Δωρεάν Έλεγχος σε συνεργασία με την 
κινητή ιατρική μονάδα «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» του Χαμόγελου του 
Παιδιού.
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τον οργανισμό «Το χαμόγελο 
του παιδιού» διοργάνωσε μια σειρά δωρεάν εξετάσεων 

Καλές πρακτικές Δήμων 

όπως, οδοντιατρικό έλεγχο σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών. 
Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν ήταν 15,  
ενώ συμμετείχαν εθελοντές οδοντίατροι. Οφθαλμολογικό 
έλεγχο σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών. 

Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν ήταν 
52 και οι οφθαλμίατροι ήταν ιδιώτες εθελοντές ιατροί. 
Ωτοναρυγγολογικό έλεγχο σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 
ετών. Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν 
ήταν 31,  ενώ ΩΡΛ ιατροί ήταν εθελοντές ιδιώτες και του 
ΕΣΥ. Παιδιατρικό έλεγχο σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών. 
Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν ήταν 55 
και ιατροί ήταν εθελοντές ιδιώτες και του ΕΣΥ.

Τα ΚΕΠ Υγείας επίσης διοργάνωσαν τις εξής ενημερωτικές 
ομιλίες:

15/1/2020 - Ενημερωτική ομιλία «Πρόληψη ατυχημάτων 
στο σπίτι»
σε συνεργασία με τον σύλλογο PROLEPSIS. Συνολικά ο 
αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 60 άτομα. 

23&27/2 & 7/3/2020- Ενημερωτική ομιλία με θέμα «Υγιής 
γήρανση - Ένα δώρο ζωής». 
Ομιλήτρια ήταν η ειδική παθολόγος κ. Γρέκα. Με πολύ απλό 
και κατανοητό τρόπο ενημέρωσε το κοινό και τους έδωσε 
συμβουλές για τον σωστό τρόπο λήψης των φαρμάκων 
τους, για την διατροφή τους, την σωματική άσκηση και για 
την ψυχική τους υγεία. Συνολικά ο αριθμός των πολιτών 
που παρακολούθησε την ομιλία ήταν 133. 
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6/3/2020 - «Η Αξία της Φιλίας» ενημερωτική ομιλία με 
βιωματικές ασκήσεις στους μαθητές του Γυμνάσιου Σκάλας 
Ωρωπού με τη συμμετοχή της ψυχολόγου κ. Καλογράνη. 
Συνολικά ο αριθμός των μαθητών που παρακολούθησε την 
ομιλία ήταν 60.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 
βιωματικές ασκήσεις για την καλύτερη συνειδητοποίηση 
των συναισθημάτων τους και την αντίληψη της αξίας που 
έχει ο δεσμός της φιλίας στη ζωή τους.  

2020 - Εκστρατεία ενημέρωσης για την οργάνωση και τον 
σωστό τρόπο λήψης των φαρμάκων σε πολίτες ηλικίας άνω 
των 65 ετών
Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τον φαρμακοποιό του 
Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου, πραγματοποιεί καθ’ 
όλη την διάρκεια του έτους ενημέρωση για την οργάνωση 
και τον σωστό τρόπο λήψης των φαρμάκων σε πολίτες 
ηλικίας άνω των 65 ετών. Ο συνολικός αριθμός των πολιτών 
που ενημερώθηκαν το έτος 2020, ήταν 60.

2020 - Ατομικές συνεδρίες σε εφήβους για τον τρόπο λήψης 
απόφασης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό τους & 
τη Διαχείριση του Άγχους για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Καλές πρακτικές Δήμων

Η ψυχολόγος και η Κοινωνική Λειτουργός του ΚΕΠ 
Υγείας παρείχαν ατομικές συνεδρίες σε έφηβους μαθητές 
και μαθητές Λυκείου για την επιλογή επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και τη διαχείριση του άγχους των 
Πανελληνίων εξετάσεων. Ο συνολικός αριθμός των 
ωφελούμενων ήταν 40 έφηβοι.
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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.

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2006 το Ίδρυμα Vodafone εφαρμόζει 
το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής που δίνει τη δυνατότητα σε μισό 
εκατομμύριο πολίτες 100 απομακρυσμένων περιοχών της 
χώρας να έχουν πρόσβαση εντελώς δωρεάν σε ειδικευμένες 
υπηρεσίες υγείας στον τόπο τους. Οι κάτοικοι αυτοί δεν 
χρειάζεται να ταξιδεύουν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, 
ακόμα και 80χλμ. μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, για 
να κάνουν 7 βασικές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής.

Εξοπλισμένοι με ειδικές φορητές συσκευές οι γιατροί 
των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων 
κάνουν στους ασθενείς τους σπιρομέτρηση για τον 
έλεγχο της αναπνευστικής τους λειτουργίας και 
ηλεκτροκαρδιογράφημα. Επιπλέον τους μετρούν το σάκχαρο, 
την πίεση και τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, καθώς και 
μέτρηση της ολικής χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων. 
Τα αποτελέσματα των τελευταίων 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 περίπτωση που οι γιατροί χρειάζονται 
συμβουλευτική γνωμάτευση για κάποιες εξετάσεις έχουν 
τη δυνατότητα να τις στείλουν μέσω του δικτύου της Voda-
fone στους καρδιολόγους και στους πνευμονολόγους του 
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, οι οποίοι στέλνουν την απάντησή 
τους εντός 24 ωρών.

Οι κάτοικοι των 100 απομακρυσμένων περιοχών στις 
οποίες εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone 

Ίδρυμα Vodafone -  Πιο κοντά στην έγκαιρη διάγνωση, πιο δυνατοί. 
Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone

έχουν τη δυνατότητα εύκολα, 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 καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα την 
υγεία των ασθενών τους.

Τον Μάρτιο του 2018 στο πρόγραμμα προστέθηκαν και 
υπηρεσίες πρόληψης για την εμμηνόπαυση και την 
οστεοπόρωση, που αφορούν όλες τις γυναίκες, άνω 
των 45 ετών. Με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων 
ερωτηματολογίων, οι ιατροί μπορούν εύκολα και γρήγορα 
να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων , καθώς 
και να λάβουν περαιτέρω συμβουλευτική γνωμάτευση από 
γυναικολόγους και ενδοκρινολόγους του Ιατρικού Κέντρου 
Αθηνών, ώστε οι γυναίκες να λάβουν στη συνέχεια την 
κατάλληλη συμβουλευτική ή/και φαρμακευτική αγωγή. 
Επιπλέον, με αφορμή τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας, 
το Ίδρυμα Vodafone ανταποκρίθηκε άμεσα και με στόχο την 
ενίσχυση των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, έθεσε 
τον φορητό εξοπλισμό του προγράμματος Τηλεϊατρικής 
στη διάθεσή τους. Με τον τρόπο αυτό το Ίδρυμα Vodafone 
συνέβαλε στην επιτακτική ανάγκη για περιορισμό των 
μετακινήσεων ευπαθών ομάδων και το συνωστισμό τους 
σε χώρους ιατρείων και νοσοκομείων.

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone 
υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 
και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν το Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ενώ την τεχνική υλοποίηση του 
Προγράμματος έχει αναλάβει η εταιρεία Vidavo.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε
vodafone.gr/foundation
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Τ  ο πρόγραμμα Πρόληψης της Οστεοπόρωσης 
συνεχίζεται για 14η συνεχόμενη χρονιά, στους 
OTA Μέλη του Δικτύου και περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ 

υπερηχογράφημα πτέρνας από ειδικευμένο προσωπικό 
των μελών του Δικτύου (π.χ.νοσηλευτή-τρια). 
Σκοπός του προγράμματος είναι να ανακαλύψουμε, 
φαινομενικά υγιείς πολίτες, άνω των 45 ετών, οι οποίοι 
πάσχουν από Οστεοπενία ή Οστεοπόρωση και πιθανώς 
διατρέχουν κίνδυνο αυτόματων καταγμάτων. Βάσει της 
ιατρικής βιβλιογραφίας, τα αυτόματα κατάγματα οδηγούν, 
ανθρώπους με Οστεοπόρωση, σε θάνατο, μέσα σε 
διάστημα ενός έτους. Η σημασία του προγράμματος είναι 
να ενημερωθούν οι δημότες και οι δημότισσες για την 
κατάσταση της υγείας τους και να σωθούν από αυτόματο 
κάταγμα και συνεπώς από ενδεχόμενο θάνατο.
Που απευθύνεται το πρόγραμμα: Σε  γυναίκες άνω των 45 
ετών και ιδιαίτερα : 

• Γυναίκες που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση. 
• Γυναίκες μικρότερης ηλικίας, εφόσον έχουν κάνει ολική 
   υστερεκτομή. 
• Γυναίκες που κάνουν χρόνια χρήση κορτιζόνης. 
• Γυναίκες με προβλήματα θυρεοειδούς αδένα. 
• Γυναίκες με βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό 
   οστεοπόρωσης. 
• Ενήλικες που βρίσκονται σε χρόνια αγωγή με κορτιζόνη
   ή έχουν οικογενειακό ιστορικό Οστεοπόρωσης. 

Για το έτος 2020, 2.244 πολίτες ωφελήθηκαν από το 
πρόγραμμα ενώ συνολικά 97.334 πολίτες έχουν ωφεληθεί 
έως σήμερα.

Δήμος Έδεσσας

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 
μέτρησης οστικής πυκνότητας για την πρόληψη της 
οστεοπόρωσης, που διοργάνωσε ο Δήμος Έδεσσας, σε 
συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ).

Την ιδέα, τον σχεδιασμό, αλλά και την υλοποίηση του 
προγράμματος, είχε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας 
& Αλληλεγγύης, κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, ο οποίος, 
συνεπικουρούμενος από τα στελέχη των υπηρεσιών του 
Δήμου Έδεσσας, πραγματοποίησε αυτή την πολύ σημαντική 
δράση. Η μεγάλη προσέλευση γυναικών έδειξε την 
αναγκαιότητα, αλλά και την αποδοχή, που είχε το πρόγραμμα 
από την τοπική κοινωνία. Εξετάστηκαν 802 γυναίκες, από 
τις οποίες οι 379 είχαν οστεοπενία, οι 171 οστεοπόρωση 
ενώ οι 252 δεν παρουσίασαν κάποιο πρόβλημα. Ο αριθμός 
γυναικών που εξετάστηκαν αποτελεί ρεκόρ, καθώς ο μέσος 
όρος, σε ανάλογες δράσεις, είναι 550 περίπου γυναίκες.

Πρόγραμμα Πρόληψης Οστεοπόρωσης

Δήμος Αγ. Βαρβάρας

Η δράση πραγματοποιήθηκε από 
τις 24 έως και τις 30 Φεβρουαρίου 
2020.
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν 
στην περιφέρεια του Δήμου 
και εξετάστηκαν συνολικά 30 
γυναίκες και από την εξέταση 
τους παρουσιάστηκαν τα εξής 
αποτελέσματα: Οστεοπόρωση: 5, 
Οστεοπενία: 21, Φυσιολογικά: 4.

Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων

Η δράση πραγματοποιήθηκε 
από τις 2 έως τις 11 Ιουνίου 
2020, σε πέντε Κοινότητες 
του Δήμου (Ψαχνά, Τριάδα, 
Μακρυκάπα, Καθενοί και 
Πολιτικά) από το προσωπικό 
του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. 

Η ανταπόκριση του κόσμου 
ήταν μεγάλη καθώς 
εξετάστηκαν συνολικά 381 
άτομα από τα οποία, 180 
βρέθηκαν να πάσχουν από 

οστεοπενία και 26 άτομα από οστεοπόρωση .
Το συντονισμό και τη διοργάνωση της δράσης είχε η 
Αντιδήμαρχος Υγείας Σοφία Αφένδρα που δήλωσε ότι 
η οστεοπόρωση από πλευράς συμπτωματολογίας, είναι 
συνήθως αθόρυβη, ιδίως στα αρχικά στάδια με αποτέλεσμα 
να καθυστερεί η διάγνωση της. Η πραγματοποίηση 
τέτοιων δράσεων σκοπό έχει την έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση με κύριο μέλημά μας την υγεία των δημοτών 
μας. 

Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, 
εκτιμώντας την εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε θέματα 
δημόσιας υγείας των πολιτών, θα συνεχίσει  να υλοποιεί 
όσον το δυνατόν περισσότερα από τα προγράμματά του και 
να συμβάλει στη διάδοση της βασικής ιδέας του Δικτύου, 
για την προαγωγή και την πρόληψη της Δημόσιας Υγείας.
Ο Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων κ. Ψαθας Γεώργιος, 
τόνισε τη μεγάλη σημασία υλοποίησης των προληπτικών 
προγραμμάτων που γίνονται στον Δήμο και μαζί με την 
Αντιδήμαρχο ευχαρίστησε τους πολίτες που συμμετείχαν, 
τους προέδρους των κοινοτήτων, το προσωπικό του 
Βοήθεια Στο Σπίτι καθώς και το ΕΔΔΥΠΠΥ που όλοι μαζί 
συντέλεσαν στην επιτυχία της δράσης.
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Δήμος Σκύδρας

Η δράση πραγματοποιήθηκε από Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 
έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 στη Σκύδρα (Δημαρχείο)  
και από Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 έως Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 
στην Καλή (Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Μενηίδας). 
Ο συνολικός αριθμός των γυναικών που εξετάστηκαν
ήταν 402. 
Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου με αφορμή 
την ολοκλήρωση της παραπάνω δράσης επισημαίνει ότι η 
προστασία της υγείας και της ζωής των πολιτών αποτελεί 
τη σπουδαιότερη υποχρέωση της πολιτείας κι όλων μας. Ο 
Δήμος Σκύδρας εργάζεται στην κατεύθυνση αυτή στο μέτρο 
του δυνατού και των αρμοδιοτήτων του με την υλοποίηση 
προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης του πληθυσμού μας πάνω στην πρόληψη 
και στην έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας, όπως 
και στη συγκεκριμένη περίπτωση της υλοποίησης του 
προγράμματος της δωρεάν προληπτικής εξέτασης για την 
οστεοπόρωση. Ανάλογες δράσεις θα υπάρξουν και στη 
συνέχεια. 
Επίσης ευχαρίστησε τις συμπολίτισσές του Δήμου Σκύδρας 
για την ανταπόκρισή τους, την αρμόδια Αντιδήμαρχο Μαρία 
Γιακαμόζη, την προϊσταμένη Χαρούλα Γραμματοπούλου 
κι όλα τα στελέχη που εργάστηκαν για το πρόγραμμα. 
Ευχαρίστησε, θερμά το Δίκτυο για τη συνεργασία και τα μέσα 
ενημέρωσης για τη διάχυση της αντίστοιχης ενημέρωσης 
του πληθυσμού μας.

Δήμος Ηγουμενίτσας

Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως και τις 21 Ιουλίου 
2020, σε όλο το Δήμο Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα στην 
Ηγουμενίτσα, στην Πλαταριά, στο Μαργαρίτι, στα Σύβοτα, 
στον Παραπόταμο και στην Πέρδικα, εφαρμόζοντας πλήρως 
τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, λόγω τις ιδιάζουσας περιόδου που 
διανύουμε.
Συνολικά εξετάστηκαν 150 άτομα, εκ των οποίων, σύμφωνα 
με τις μετρήσεις, τα 72 πάσχουν από οστεοπενία, 3 από 

Πρόγραμμα Πρόληψης Οστεοπόρωσης

οστεοπόρωση, ενώ 4 από βαριάς μορφής οστεοπόρωση.
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος δήλωσε 
σχετικά:

«Για μια ακόμη χρονιά, ο Δήμος Ηγουμενίτσας, μέσω του 
ΚΕΠ Υγείας του, στοχεύει στον ισχυρότερο σύμμαχο για 
την υγεία, στην πρόληψη. Η υλοποίηση του Προγράμματος 
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας του ΕΔΔΥΠΠΥ στον Δήμο μας, 
έχει συναντήσει την θετική ανταπόκριση των δημοτών μας, 
που έσπευσαν και πάλι φέτος να εξεταστούν, χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση, από το εξειδικευμένο προσωπικό 
του ΚΕΠ Υγείας μας. 
Επίσης ευχαρίστησε το ΕΔΔΥΠΠΥ και φυσικά τα στελέχη της 
δομής του ΚΕΠ Υγείας, για την άριστη συνεργασία και για την 
διοργάνωση επιτυχημένων εκστρατειών υγείας στον Δήμο 
μας αντίστοιχα, με στόχο τη διατήρηση μιας σταθερά καλής 
ποιότητας ζωής των δημοτών μας».

Δήμος Φλώρινας

Η δράση πραγματοποιήθηκε από 28 Ιουλίου έως και τις 3 
Αυγούστου και εξετάστηκαν συνολικά 427 πολίτες, εκ των 
οποίων 198 εξετάστηκαν στην Κοινότητα Φλώρινας, 101 
στην Κοινότητα Μελίτης, 78 στην Κοινότητα Περάσματος και 
50 στην Κοινότητα
Κ. Κλεινών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 130 από αυτούς πάσχουν από 
οστεοπενία και 48 πάσχουν από οστεοπόρωση. 
Ο κ. Παναγιώτης Τσακμάκης, αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
δήλωσε: «Η υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρησης 
Οστικής Πυκνότητας σημείωσε σημαντική επιτυχία με τους 
πολίτες του Δήμου να αγκαλιάζουν με μεγάλο ενδιαφέρον 
το πρόγραμμα, αφού μέσω αυτού τους προσφέρθηκε μια 
σημαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στο πλαίσιο του 
προληπτικού προγραμματισμού τους για την οστεοπόρωση. Ο 
κ. Τσακμάκης ευχαρίστησε το προσωπικό και τα στελέχη της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού 
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& Τουρισμού του Δήμου που υλοποίησαν το πρόγραμμα με 
όρεξη και επαγγελματισμό, καθώς και την ορθοπεδικό, κα 
Ελευθερία Αθανασιάδου, για την αφιλοκερδή και πολύτιμη 
αρωγή της στη διάγνωση των αποτελεσμάτων.»

Τέλος, επισήμάνε την άριστη συνεργασία που είχαμε με το 
ΕΔΔΥΠΠΥ και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα στελέχη 
του για το δημιουργικό τους έργο.

«Η πρόληψη δεν είναι έργο μόνο των ειδικών, αλλά αποτελεί 
υπόθεση όλων μας και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στο 
Δήμο μας με στόχο να συμβάλουμε όλοι για τη διατήρηση της 
υγείας και της ποιότητας ζωής»

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η δράση πραγματοποιήθηκε από 09 έως 17 Αυγούστου 
2020 στις Οινούσσες και  την Ηρωική Νήσο Ψαρών 
εφαρμόζοντας πλήρως  τις οδηγίες του ΕΟΔΥ λόγω της 
ιδιάζουσας περιόδου που διανύουμε.
Συνολικά εξετάστηκαν 220 άτομα  εκ των οποίων σύμφωνα 
με τις μετρήσεις  50 ήταν υγιή  97 πάσχουν από οστεοπενία 
και  73 από οστεοπόρωση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Παντελής Βρουλής δήλωσε σχετικά: «Είναι η 
πρώτη φορά που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα αυτό που 
στοχεύει στον ισχυρότερο σύμμαχο για την υγεία, στην 
πρόληψη. Η υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρησης Οστικής 
Πυκνότητας του ΕΔΔΥΠΠΥ στην Περιφέρειά μας συνάντησε 
την θετική ανταπόκριση των κατοίκων που έσπευσαν να 
εξεταστούν χωρίς καμμιά οικονομική επιβάρυνση.
Πρόθεση και επιθυμία μας ήταν να επισκεφθούμε και τα 
υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μάλιστα 
είχαμε προγραμματισμένες επισκέψεις που δυστυχώς 
και προς μεγάλη μας λύπη ακυρώσαμε λόγω COVID-19 
υποσχόμαστε όμως  για το μέλλον, με προγράμματα όπως: 

Πρόγραμμα Πρόληψης Οστεοπόρωσης

• Δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια στην 
   Κοινότητα  
• Πρόγραμμα Εκπαίδευσης πολιτών στις Α’ Βοήθειες-ΚΑΡΠΑ 
   για το μέλλον.

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους Δημάρχους, τα Κέντρα Υγείας των 
νησιών, τους κατοίκους και  τον ειδικό σύμβουλο κ. Κων/νο 
Αμέντα  για την άριστη συνεργασία και  την διοργάνωση με 
στόχο τη διατήρηση μιας σταθερά καλής ποιότητας  ζωής των 
κατοίκων των νησιών μας».

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη

Η δράση πραγματοποιήθηκε από 14 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 
σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Πυλαίας - Χορτιάτη στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας του δήμου.
Σε όλο τον δήμο εξετάστηκαν συνολικά 127 άτομα (124 
γυναίκες και 3 άνδρες) εκ των οποίων διαγνώστηκαν 
με οστεοπόρωση 4 και με οστεοπενία 70 άτομα, ενώ 
φυσιολογικά ήταν τα όρια και οι ενδείξεις για συνολικά 53 
από τα εξεταζόμενα άτομα. 

O δήμαρχος Πυλαίας-
Χορτιάτη Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης μετά το 
τέλος του προγράμματος 
σημείωσε: 

«Για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά ο δήμος Πυλαίας-
Χορτιάτη, σε συνεργασία με 
το Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων  
συμμετείχε στο δωρεάν 
διαγνωστικό πρόγραμμα 

μέτρησης της οστικής πυκνότητας για την πρόληψη της 
οστεοπόρωσης, βοηθώντας δεκάδες γυναίκες στο στάδιο 
της εμμηνόπαυσης και μικρότερης ηλικίας, αλλά και άντρες 
με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Στέλνουμε το μήνυμα ότι 
ακόμη και σε δύσκολους καιρούς όπως οι σημερινοί η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι δίπλα στους πολίτες. Και ότι η πρόληψη 
και ο προσυμπτωματικός  έλεγχος σώζουν ζωές»

Δήμος Μεγαρέων

Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 14 Οκτωβρίου 
2020. Εξετάστηκαν 107 γυναίκες συνολικά, μέλη των ΚΑΠΗ. 
Σύμφωνα με τα ευρύματα, 48  γυναίκες έπασχαν από οστεοπενία 
και 7 από οστεοπόρωση ενώ φυσιολογικά ήταν τα όρια και οι 
ενδείξεις για συνολικά 52 από τα εξεταζόμενα άτομα. 
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, 
προκειμένου να ενισχύσει το πρόγραμμα Οστεοπόρωσης 
στους ΟΤΑ μέλη του σύναψε Σύμβαση συνεργασίας με το 
Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ακόλουθη δομή: Δύο (2) 
ημέρες παροχής δωρεάν εξετάσεων οστικής πυκνότητας 
σε δομή που θα υποδείξει ο Δήμος και ενημερωτική 
ομιλία από εξειδικευμένους επιστήμονες γύρω από θέματα 
οστεοπόρωσης, άσκησης, διατροφής κ.α.

Οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι: 

• Να έχει ληφθεί η άδεια του Ι.Σ. της περιοχής όπου 
   χρειάζεται. Οι ιατροί θα είναι συνεργάτες του συλλόγου 
   ανά τόπους.  

• Να καλυφθούν τα έξοδα διαμονής και σίτισης της ομάδας 
   (περίπου 2-3 άτομα)

• Να υπάρχει ένας χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων με 
   παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, χώρο αναμονής (ιδανικά), 
   καρέκλες (4), γραφείο (1), κάδους απορριμμάτων (2). 

• Να υπάρχει ένας χώρος διεξαγωγής της ομιλίας 
   (διαφορετικός ή ο ίδιος με τον χώρο διεξαγωγής των 
   εξετάσεων γιατί το πρώτο σκέλος δεν εμπλέκεται με 
   το δεύτερο), χωρητικότητας τουλάχιστον 80 ατόμων, 
   με μικροφωνική εγκατάσταση, laptop-projector, οθόνη 
   προβολής. 

Για το έτος 2020, 796 πολίτες ωφελήθηκαν από το 
πρόγραμμα.

Οι Δήμοι που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Πρόληψης 
Οστεοπόρωσης σε συνεργασία με το Σύλλογο Σκελετικής 
Υγείας Πεταλούδα ήταν οι εξής:

Πρόγραμμα Πρόληψης Οστεοπόρωσης

      ΔΗΜΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1    ΜΕΣΣΗΝΗΣ  25-26/2/2020 200

2    ΑΓ ΒΑΡΑΒΑ  27-28/02/2020 120

3    ΜΕΓΑΡΕΩΝ  15/7/2020 92

4    ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ  17-18/7/2020 103

5    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  31-8-1/9/2020 130

6    ΜΕΓΑΡΕΩΝ  29/9/2020 70

7    ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 21/10/2020 39

8    ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  31/10/2020 50

9    ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/11/2020 62

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι ΟΤΑ μέλη που ενδιαφέρονται και για τα δύο προγράμματα, 
πρέπει να στείλουν την αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται 
στο site μας, με email: 

dalexandridis@eddyppy.gr ή fax:2106105641
προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
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Η Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης με θέμα: «Μύθοι 
και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα εμβόλια» 
συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία για μια ακόμη 

χρονιά στοχεύοντας στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προσχολικής ηλικίας. 
Η Εκστρατεία υλοποιείται από το Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων σε συνεργασία με τους Δήμους μέλη, 
υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ και με τη 
συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας της Ελληνικής 
Εταιρείας Χημειοθεραπείας, και της Ελληνικής Εταιρείας 
Λοιμώξεων και την ευγενική χορηγία της Pfizer Hellas.

Στόχος 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 ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των παιδιών ώστε μελλοντικά να εξασθενήσει το αντι-
εμβολιαστικό κίνημα καθώς και το φαινόμενο της 
υπερκατανάλωσης αντιβιοτικών, με ότι επικίνδυνο για την 
υγεία συνεπάγεται. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έναν 
οδηγό εργασίας για τα παιδιά που έχει τίτλο «Το Παιδαγωγικό 
υλικό της Ευρώπης: e-bug» ενώ έχουν την ευκαιρία να 
επιμορφωθούν με βιωματικό τρόπο, ώστε να μπορούν 
να μεταφέρουν την πληροφορία στους μαθητές τους με 
στόχο την αλλαγή νοοτροπίας στη χρήση των αντιβιοτικών. 
Επιπλέον δίδεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς από 1 
αντίτυπο του παιδικού βιβλίου «Ποιος παγίδεψε την Πένυ 
Κιλλίνη» και ένα ενημερωτικό έντυπο που διατίθεται από 
τον ΕΟΦ για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών.

Για το σκοπό αυτής της εκστρατείας έχει δημιουργηθεί 
κατάλληλο βιβλίο που απευθύνεται στους παιδικούς 
αναγνώστες με τίτλο  «Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη» 
από την αναγνωρισμένη συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας 
Ιωάννα Μπουλντούμη. Το βιβλίο έχει λάβει την έγκριση 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & 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.

Στόχος της εκστρατείας είναι να διαφυλάξουμε τα αντιβιοτικά, 
φάρμακα τα οποία έσωσαν και εξακολουθούν να σώζουν 
εκατομμύρια ζωές μέχρι σήμερα. Η χώρα μας εξακολουθεί 
να κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατανάλωση 
αντιβιοτικών στην Κοινότητα, με αποτέλεσμα να έχουμε 
ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μικροβίων ανθεκτικών στα 
αντιβιοτικά. Παράλληλα, τονίζουμε τη σημασία και τα οφέλη 
του εμβολιασμού, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. 

Εκστρατεία Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών με θέμα «Μύθοι και Αλήθειες 
για τα Αντιβιοτικά και τα εμβόλια» 2020

Τις ομιλίες πραγματοποιούν διακεκριμένοι ιατροί λοιμω-
ξιολόγοι, μέλη και συνεργάτες της Ελληνικής Εταιρείας 
Χημειοθεραπείας και της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων 
που συμμετέχουν εθελοντικά στο Πρόγραμμα. Από την 
έναρξή του προγράμματος έως σήμερα, έχουν συμμετάσχει 
συνολικά 98 Δήμοι από όλη τη χώρα, μέσω των οποίων 
ωφελήθηκαν περισσότεροι από 11.000 Δημότες. Τo διάστημα 
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 9 ημερίδες, συγκεκριμένα στους Δήμους Φιλοθέης 
- Ψυχικού, Καρύστου, Σαλαμίνας, Π. Φαλήρου, Κηφισιάς, 
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, Διρφύων - Μεσσαπίων, 
Ασπροπύργου και Σερρών και συμμετείχαν περισσότεροι 
από 460 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
προσχολικής αγωγής.  

Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έλαβαν βεβαίωση 
συμμετοχής καθώς επίσης το Παιδικό Βιβλίο «Ποιος 
παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη», το εκπαιδευτικό υλικό της 
Ευρώπης e-bug και τα ενημερωτικά έντυπα του ΕΟΦ 
και του ΚΕΕΛΠΝΟ για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών. 
Επιπλέον έλαβαν ένα ερωτηματολόγιο ως ενημέρωση του 
Δικτύου για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στις σχολικές 
τάξεις τους. 

Δήμος Καρύστου 3/2/20 - 2ο δημοτικό σχολείο Καρύστου

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο 
2ο δημοτικό σχολείο Καρύστου και απευθυνόταν στους 
εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων καθώς και στους 
νηπιαγωγούς των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρύστου.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης 
Ραβιόλος, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το θέμα της 
λήψης αντιβιοτικών, καθώς και του εμβολιασμού, οφείλει να  
μας απασχολήσει και αφορά όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές 
ομάδες. Συχνά μας προβληματίζει η αναγκαιότητά τους ή όχι. 
Η αποχή από τη χρήση τους έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως 
και οι αντιδράσεις είναι πολλές. Για αυτό το σοβαρό θέμα, 
έχουμε κοντά μας σήμερα εξαιρετικούς επιστήμονες που 
θα μας διαφωτίσουν, προσφέροντάς μας απαντήσεις σε 
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εύλογους προβληματισμούς. Χρέος μας η ενημέρωση και 
η προφύλαξη της νέας γενιάς, καθώς και η ασφάλεια των 
πολιτών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας. Καλωσορίζω τους 
διακεκριμένους επιστήμονες που μας τιμούν απόψε με την 
παρουσία τους και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις 
τοποθετήσεις τους».

Στη συνέχεια η κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου,  Συντονίστρια 
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., αφού μετέφερε το 
χαιρετισμό του προέδρου κ. Πατούλη Περιφερειάρχη Αττικής, 
αναφέρθηκε περιληπτικά στο πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του 
Π.Ο.Υ στην Ευρώπη και την Ελλάδα. 

Η κα Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια Παθολογίας - Λοιμώ-
εων, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γ.Γ. Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας μίλησε για τα 
αντιβιοτικά και τον Έλληνα πολίτη και τόνισε την ευθύνη 
όλων μας για τη διάσωσή όλων των πολιτών. Στη συνέχεια, 
παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς έναν οδηγό εργασίας για 
τα παιδιά που έχει τίτλο «Το Παιδαγωγικό υλικό της Ευρώπης: 
e-bug». Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν 
με βιωματικό τρόπο, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν την 
πληροφορία στους μαθητές τους χρησιμοποιώντας και το 
υλικό που παρουσιάστηκε με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας 
στη χρήση των αντιβιοτικών. Ακολούθησε ομιλία σχετικά 
με τους τρόπους προφύλαξης από τις λοιμώξεις: Εμβόλια & 
μέτρα υγιεινής.

Δήμος Σαλαμίνας 6/2/20 - Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου 
Σαλαμίνας

Την ημερίδα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί της 
Προσχολικής Αγωγής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Σαλαμίνας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η Συντονίστρια του ΕΔΔΥΠΠΥ για το 
Δήμο Σαλαμίνας κα Θεοχαρούλα Κοντούλη που ευχαρίστησε 
την σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
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πρόεδρο τον κ. Παναγιώτου Θεόδωρο, την συντονιστική 
επιτροπή και τους καλεσμένους, τονίζοντας ότι η  
προφύλαξη της νέας γενιάς και η ασφάλεια των πολιτών 
είναι υποχρέωση όλων μας. Τον χαιρετισμό ακολούθησε 
ο αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών και παιδείας 
κ. Παντελής Διολέτης, που έκανε μια μεγάλη αναφορά 
στην σημασία της ενημέρωσης των πολιτών στα θέματα 
πρόληψης και προαγωγής της υγείας, υποστηρίζοντας όλες 
τις δράσεις που ωφελούν υπέρ της υγείας των πολιτών, 
όπως τα θέματα χρήσης των αντιβιοτικών και εμβολίων.

Στη συνέχεια η κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου,  Συντονίστρια 
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., αναφέρθηκε περιληπτικά 
στο πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ στην Ευρώπη και 
την Ελλάδα ενώ μετέφερε το χαιρετισμό του Προέδρου του 
Δικτύου κ. Γεώργιου Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής, 
ο οποίος τόνισε ότι: «Οι εκπαιδευτικοί, διαδραματίζουν 
ιδιάζοντα ρόλο στην ενημέρωση των παιδιών σχετικά 
με την ορθή στάση απέναντι στην λήψη αντιβιοτικών 
και στην εμβολιαστική τους κάλυψη. Αξιοποιούμε την 
καθημερινή σχέση που διατηρούν με τα παιδιά και κατά 
την οποία μπορούν να περάσουν σπουδαία μηνύματα». 
Η κα. Παπαθανασοπούλου έδωσε επίσης στους 
εκπαιδευτικούς κατευθύνσεις σχετικά με την αξιοποίηση 
του υλικού που έλαβαν. Η κυρία Συμπάρδη Παθολόγος-
Λοιμωξιολόγος της Α παθολογικής κλινικής του Θριάσιου 
Νοσοκομείου Ελευσίνας πραγματοποίησε εξαιρετική 
ομιλία, διαφωτίζοντας τους εκπαιδευτικούς και γονείς για 
τη χρήση αντιβιοτικών και εμβολίων, απαντώντας στους 
προβληματισμούς τους.

Δήμος Π.Φαλήρου 11/2/20 – Πολυχώρος Δημαρχείου 
Παλαιού Φαλήρου

Την ημερίδα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί της 
Προσχολικής Αγωγής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
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Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου και 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Ι. Φωστηρόπουλος, ο οποίος 
δήλωσε χαρακτηριστικά: « Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου κάθε 
χρόνο θα δίνει τη μάχη της ενημέρωσης σε εκπαιδευτικούς 
και πολίτες για να μη χαθεί η τελευταία άμυνα έναντι των 
λοιμώξεων, η αξία των αντιβιοτικών. Πρέπει να αλλάξουμε 
νοοτροπία και να σταματήσουμε να είμαστε πρωταθλητές 
στη χρήση των αντιβιοτικών.

Στη συνέχεια η κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου,  Συντονίστρια 
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο ΕΔΔΥΠΠΥ αφού 
πρώτα μετέφερε το χαιρετισμό του προέδρου κ. Πατούλη 
Περιφερειάρχη Αττικής, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα 
συνεργασίας των φορέων Εκπαίδευσης με το 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. Στη 
συνέχεια, παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς έναν οδηγό 
εργασίας για τα παιδιά που έχει τίτλο «Το Παιδαγωγικό υλικό 
της Ευρώπης: e-bug».

Ο κ. Παπαδόπουλος Αντώνιος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, μίλησε για τα αντιβιοτικά και 
τον Έλληνα πολίτη και τόνισε την ευθύνη όλων μας για 
τη διάσωσή τους. Ακολούθησε ομιλία σχετικά με τους 
τρόπους προφύλαξης από τις λοιμώξεις: Εμβόλια & μέτρα 
υγιεινής. Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος, παρουσίασε στους 
εκπαιδευτικούς το παιδικό παραμύθι που δημιουργήθηκε 
αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μύθοι και 
Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια με τίτλο «Ποιός 
παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη» από τη συγγραφέα κ. Ι. 
Μπουλντούμη. 

Δήμος Κηφισιάς 14/2/20 - 1ο δημοτικό σχολείο Ν. Ερυθραίας
  

Την ημερίδα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί της 
Προσχολικής Αγωγής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Κηφισιάς.
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Την εκδήλωση χαιρέτησε η Πρόεδρος της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας και της Κοινωνικής Μέριμνας του 
Δήμου Κηφισιάς κα Καραλή Κατερίνα, η οποία δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Το θέμα της λήψης αντιβιοτικών, καθώς και 
του εμβολιασμού, οφείλει να  μας απασχολήσει και αφορά όλες 
τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. Συχνά μας προβληματίζει 
η αναγκαιότητά τους ή όχι. Η αποχή από τη χρήση τους έχει 
σχολιαστεί ποικιλοτρόπως και οι αντιδράσεις είναι πολλές. Για 
αυτό το σοβαρό θέμα, έχουμε κοντά μας σήμερα εξαιρετικούς 
επιστήμονες που θα μας διαφωτίσουν, προσφέροντάς μας 
απαντήσεις σε εύλογους προβληματισμούς. Χρέος μας η 
ενημέρωση και η προφύλαξη της νέας γενιάς, καθώς και η 
ασφάλεια των πολιτών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας. 
Καλωσορίζω τους διακεκριμένους επιστήμονες που μας 
τιμούν απόψε με την παρουσία τους και αναμένουμε με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις τους».

Ο κ. Αθανάσιος Σκουτέλης, Καθηγητής Παθολογίας 
- Λοιμώξεων &  Δ/ντης της  Β΄ Παθολογικής - 
Λοιμωξιολογικής Κλινικής του  Νοσοκομείου Υγεία,  
μίλησε για τα αντιβιοτικά και τον Έλληνα πολίτη και τόνισε 
την ευθύνη όλων μας για τη διάσωσή τους.  Στη συνέχεια 
παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς  το παιδικό παραμύθι που 
δημιουργήθηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκστρατείας 
«Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια με 
τίτλο «Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη» από τη συγγραφέα 
κ. Ι. Μπουλντούμη.

Ακολούθησε ομιλία σχετικά με τους τρόπους προφύλαξης 
από τις λοιμώξεις: Εμβόλια & μέτρα υγιεινής.

Στη συνέχεια  η κ. Νταίζη Παπαθανασοπούλου, παρουσίασε   
έναν οδηγό εργασίας για τα παιδιά που έχει τίτλο «Το 
Παιδαγωγικό υλικό της Ευρώπης: e-bug». Οι εκπαιδευτικοί 
είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν με βιωματικό 
τρόπο, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν την πληροφορία 
στους μαθητές τους χρησιμοποιώντας και το υλικό που 
παρουσιάστηκε με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας στη χρήση 
των αντιβιοτικών. 

Τέλος η κα Μαρία Αϊδίνη, Γενική Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ, 
Ψυχολόγος, απευθυνόμενη στους εκπαιδευτικούς 
σημείωσε ότι λόγω της ιδιότητάς τους και της σχέσης που 
έχουν αναπτύξει και με τα παιδιά, αλλά και με τους γονείς, 
είναι σημαντικό αυτό να αξιοποιηθεί για να ενημερωθούν 
και ως προς την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και την 
ατομική ευθύνη που έχουμε όλοι απέναντι στην κοινωνία 
για τον εμβολιασμό.

Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας 18/2/20 - Μουσείο 
Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο 
Την ημερίδα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί της 
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Προσχολικής Αγωγής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - ντικύρων.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Διστόμου Αράχοβας 
Αντίκυρας κος Ιωάννης Σταθάς, ο οποίος δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Το θέμα της λήψης αντιβιοτικών, καθώς 
και του εμβολιασμού, οφείλει να  μας απασχολήσει και 
αφορά όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. Συχνά μας 
προβληματίζει η αναγκαιότητά τους ή όχι. Η αποχή από τη 
χρήση τους έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως και οι αντιδράσεις 
είναι πολλές.»

Η κα Μασγάλα, Παθολόγος  - Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια 
ΕΣΥ Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων ΓΝ μίλησε για τα 
αντιβιοτικά και τον Έλληνα πολίτη και τόνισε την ευθύνη 
όλων μας για τη διάσωσή τους. Ακολούθησε ομιλία σχετικά 
με τους τρόπους προφύλαξης από τις λοιμώξεις: Εμβόλια & 
μέτρα υγιεινής. 

Τέλος, η κα. Μασγάλα, παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς 
το παιδικό παραμύθι που δημιουργήθηκε αποκλειστικά 
στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μύθοι και Αλήθειες για τα 
Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια με τίτλο «Ποιός παγίδεψε την 
Πένυ Κιλλίνη» από τη συγγραφέα κ. Ι. Μπουλντούμη. 

Η κα. Παπαθανασοπούλου μετέφερε το χαιρετισμό 
του Προέδρου του Δικτύου κ. Γιώργου Πατούλη, 
Περιφερειάρχη Αττικής, «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι 
εξαιρετικά σημαντικός, ως προς την διαμόρφωση μιας 
ορθής στάσης των παιδιών μας απέναντι στην σωστή χρήση 
των αντιβιοτικών». Η κα. Παπαθανασοπούλου έδωσε 
επίσης στους εκπαιδευτικούς κατευθύνσεις σχετικά με την 
αξιοποίηση του υλικού που έλαβαν.

Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς την οποία 
συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, 
κος Πάστρας.

Εκστρατεία Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών με θέμα «Μύθοι και Αλήθειες 
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Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων 19/2/20 - Αίθουσα Εκδηλώσεων 
Διατηρητέων Κτιρίων Κεντρικής Πλατείας Ψαχνών

Την ημερίδα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί της 
Προσχολικής Αγωγής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων 
κος Γεώργιος Ψαθάς, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Η κατάχρηση αντιβιώσεων αποτελεί συνήθη πρακτική 
στις μέρες μας γεγονός που οδηγεί σε επιβάρυνση του 
οργανισμού με φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε. Από την άλλη 
,παρατηρείται το φαινόμενο της αποχής από τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό, γεγονός που πρέπει να μας προβληματίσει . Για 
αυτό το σοβαρό θέμα, έχουμε κοντά μας σήμερα εξαιρετικούς 
επιστήμονες που θα μας διαφωτίσουν, προσφέροντάς μας 
απαντήσεις σε εύλογους προβληματισμούς. Χρέος μας η 
ενημέρωση και η προφύλαξη της νέας γενιάς, καθώς και η 
ασφάλεια των πολιτών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας. 
Καλωσορίζω τους διακεκριμένους επιστήμονες που μας 
τιμούν απόψε με την παρουσία τους και αναμένουμε με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις τους».

Ο κος  Αθανάσιος Σκουτέλης,  Διευθυντής Β’ Παθολογικής-
Λοιμωξιολογικής Κλινικής Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ  μίλησε 
για τα αντιβιοτικά και τον Έλληνα πολίτη και τόνισε την 
ευθύνη όλων μας για τη διάσωσή όλων των πολιτών. 
Ακολούθησε ομιλία σχετικά με τους τρόπους προφύλαξης 
από τις λοιμώξεις: Εμβόλια & μέτρα υγιεινής. Τέλος, ο κος 
Σκουτέλης, παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς το παιδικό 
παραμύθι που δημιουργήθηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο 
της εκστρατείας «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και 
τα Εμβόλια με τίτλο «Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη» από 
τη συγγραφέα κ. Ι. Μπουλντούμη.

Η κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου,  Συντονίστρια του 
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο ΕΔΔΥΠΠΥ, αφού μετέφερε 
το χαιρετισμό του προέδρου κ. Πατούλη Περιφερειάρχη 
Αττικής, αναφέρθηκε περιληπτικά στο πρόγραμμα Υγιείς 
Πόλεις του Π.Ο.Υ στην Ευρώπη και την Ελλάδα, αναφέρθηκε 
στην αναγκαιότητα συνεργασίας των φορέων Εκπαίδευσης 
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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. Στη συνέχεια, παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς 
έναν οδηγό εργασίας για τα παιδιά που έχει τίτλο «Το 
Παιδαγωγικό υλικό της Ευρώπης: e-bug». 

Δήμος Ασπροπύργου 25/2/20 - Πνευματικό Κέντρο, 
αίθουσα «Δημήτριος Καλλιέρης»

Την εκδήλωση χαιρέτησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Σοφία 
Μαυρίδη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος Φίλης, οι οποίοι 
τόνισαν χαρακτηριστικά, ότι κύρια μέριμνα του Δημάρχου 
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου και της Δημοτικής 
Αρχής είναι η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
τόσο των εκπαιδευτικών όσο και όλων των πολιτών με 
θέματα που αφορούν την υγεία. 

Στη συνέχεια, η κ. Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Συντονίστρια 
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., μετέφερε το χαιρετισμό του 
Προέδρου του Δικτύου κ. Γιώργου Πατούλη Περιφερειάρχη 
Αττικής ενώ αναφέρθηκε περιληπτικά στο πρόγραμμα 
Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ στην Ευρώπη και την Ελλάδα, και 
παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς έναν οδηγό εργασίας 
για τα παιδιά που έχει τίτλο «Το Παιδαγωγικό υλικό της 
Ευρώπης: e-bug».

Έπειτα, η Δρ. Στυλιανή Συμπάρδη, Παθολόγος – 
Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια της Α’ Παθολογικής Κλινικής 
του Θριάσιου Νοσοκομείου Ελευσίνας, μίλησε για τα 
αντιβιοτικά και τον Έλληνα πολίτη και τόνισε την ευθύνη 
όλων μας για την ορθή χρήση τους. Ακολούθησε ομιλία 
σχετικά με τους τρόπους προφύλαξης από τις λοιμώξεις: 
Εμβόλια & μέτρα υγιεινής. Τέλος, η Δρ. Συμπάρδη 
παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς το παιδικό παραμύθι που 
δημιουργήθηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκστρατείας 
«Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια με 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εκστρατεία Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών με θέμα «Μύθοι και Αλήθειες 
για τα Αντιβιοτικά και τα εμβόλια» 2020

τίτλο «Ποιός παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη» από τη συγγραφέα 
κ. Ι. Μπουλντούμη. 
Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς την οποία 
συντόνισε, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου και Mέλος του 
Δ.Σ. του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ., κ. Ευστάθιος Ρεστέμης.

Δήμος Σερρών 26/2/20 - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Σερρών

Την ημερίδα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί της 
Προσχολικής Αγωγής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Σερρών.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής 
Πολιτικής, Υγείας & Πολιτισμού κα Σωτηρία Πάνου - 
Αναστασιάδου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το θέμα της λήψης 
αντιβιοτικών, καθώς και του εμβολιασμού, οφείλει να  μας 
απασχολήσει και αφορά όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές 
ομάδες. Συχνά μας προβληματίζει η αναγκαιότητά τους ή όχι. 
Η αποχή από τη χρήση τους έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως 
και οι αντιδράσεις είναι πολλές. Για αυτό το σοβαρό θέμα, 
έχουμε κοντά μας σήμερα εξαιρετικούς επιστήμονες που 
θα μας διαφωτίσουν, προσφέροντάς μας απαντήσεις σε 
εύλογους προβληματισμούς. Χρέος μας η ενημέρωση και 
η προφύλαξη της νέας γενιάς, καθώς και η ασφάλεια των 
πολιτών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας. Καλωσορίζω 
τους διακεκριμένους επιστήμονες που μας τιμούν απόψε με 
την παρουσία τους και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
τις τοποθετήσεις τους».

Στη συνέχεια η κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου,  
Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., μετέφερε 
το χαιρετισμό του προέδρου κ. Πατούλη, Περιφερειάρχη 
Αττικής και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του 
Π.Ο.Υ στην Ευρώπη και την Ελλάδα. 

Η κα. Κυριακή  Κανελλακοπούλου, Καθηγήτρια Παθολογίας 
- Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας 
Χημειοθεραπείας μίλησε για τα αντιβιοτικά και τον Έλληνα 
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πολίτη και τόνισε την ευθύνη όλων μας για τη διάσωσή 
όλων των πολιτών. Στη συνέχεια, παρουσίασε στους 
εκπαιδευτικούς έναν οδηγό εργασίας για τα παιδιά που 
έχει τίτλο «Το Παιδαγωγικό υλικό της Ευρώπης: e-bug. 
Ακολούθησε ομιλία σχετικά με τους τρόπους προφύλαξης 
από τις λοιμώξεις: Εμβόλια & μέτρα υγιεινής.

Τέλος, η κα Κανελλακοπούλου, παρουσίασε στους 
εκπαιδευτικούς το παιδικό παραμύθι που δημιουργήθηκε 
αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μύθοι και 
Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια με τίτλο «Ποιος 
παγίδεψε

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 26/2/20 - 1ο Γενικό Λύκειο 
Νέου Ψυχικού
Την ημερίδα παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί της 
Προσχολικής Αγωγής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.
Την εκδήλωση χαιρέτησε η Αντιδήμαρχος Θεμάτων 
Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού κα Παιδείας κα Αλίκη 
Γκιζελή, δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Το θέμα της λήψης αντιβιοτικών, καθώς και του 
εμβολιασμού, οφείλει να  μας απασχολήσει και αφορά όλες τις 
ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. Συχνά μας προβληματίζει 
η αναγκαιότητά τους ή όχι. Η αποχή από τη χρήση τους έχει 
σχολιαστεί ποικιλοτρόπως και οι αντιδράσεις είναι πολλές. Για 
αυτό το σοβαρό θέμα, έχουμε κοντά μας σήμερα εξαιρετικούς 
επιστήμονες που θα μας διαφωτίσουν, προσφέροντάς μας 
απαντήσεις σε εύλογους προβληματισμούς. Χρέος μας η 
ενημέρωση και η προφύλαξη της νέας γενιάς, καθώς και η 
ασφάλεια των πολιτών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας. 
Καλωσορίζω τους διακεκριμένους επιστήμονες που μας 
τιμούν απόψε με την παρουσία τους και αναμένουμε με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις τους».

Στη συνέχεια η κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου,  Συντονίστρια 
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο ΕΔΔΥΠΠΥ, αφού 
αναφέρθηκε περιληπτικά στο πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις 
του Π.Ο.Υ στην Ευρώπη και την Ελλάδα, αναφέρθηκε στην 
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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. 

Η κα. Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων 
ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας 
μίλησε για τα αντιβιοτικά και τον Έλληνα πολίτη και τόνισε 
την ευθύνη όλων μας για τη διάσωσή όλων των πολιτών. Στη 
συνέχεια, παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς έναν οδηγό 
εργασίας για τα παιδιά που έχει τίτλο «Το Παιδαγωγικό υλικό 
της Ευρώπης: e-bug». 

Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν 
με βιωματικό τρόπο, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν 
την πληροφορία στους μαθητές τους με στόχο την αλλαγή 
νοοτροπίας στη χρήση των αντιβιοτικών. Ακολούθησε ομιλία 
σχετικά με τους τρόπους προφύλαξης από τις λοιμώξεις: 
Εμβόλια & μέτρα υγιεινής.

Τέλος, η κα. Γιαμαρέλλου  παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς 
το παιδικό παραμύθι που δημιουργήθηκε αποκλειστικά 
στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μύθοι και Αλήθειες για τα 
Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια με τίτλο «Ποιος παγίδεψε την 
Πένυ Κιλλίνη» από τη συγγραφέα κ. Ι. Μπουλντούμη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η Γενική Διευθύντρια του 
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων κα. 
Αϊδίνη η οποία μετέφερε το χαιρετισμό του Προέδρου του 
Δικτύου κ. Γιώργου Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής, για 
καλή αρχή στο νέο κύκλο ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 
σημειώνοντας: «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι 
καθοριστικός στη διαμόρφωση στάσης ζωής των παιδιών μας 
σε σχέση με την ορθή χρήση αντιβιοτικών και την απαραίτητη 
εμβολιαστική τους κάλυψη».
Η κα. Αϊδίνη έδωσε στους εκπαιδευτικούς κατευθύνσεις 
σχετικά με την αξιοποίηση του υλικού που έλαβαν.

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

Σύμφωνα με τα μέτρα που λαμβάνονται για την προφύλαξη 
από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 και με βάση τις συστάσεις 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι 
εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το μήνα Μάρτιο, 
αναβλήθηκαν και η Εκστρατεία συνεχίστηκε τον Ιανουάριο 
του 2021 μέσω διαδικτύου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
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Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
με κεντρικό σύνθημα «Η γνώση σώζει ζωές» σε 
Συνεργασία με την  Εθελοντική Διασωστική Ομάδα 

Κρίσεων-ΕΔΟΚ

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο Γενικό πληθυσμό, σε 
Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Γονείς, Ηλικιωμένους, 
Δημοτικούς Υπαλλήλους & Υπαλλήλους Περιφερειών 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εκπαίδευση στις Α’ Βοήθειες

(συνεργεία, τεχνικά έργα, καθαριότητα, πράσινο, αθλητικά 
κέντρα, παιδικούς σταθμούς, κοινωνική πρόνοια), συλλόγους 
αθλητικούς, φυσιολατρικούς, περιηγητικούς, ορειβατικούς 
κλπ., σωματεία και συλλόγους εργαζομένων, επαγγελματίες 
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, επαγγελματίες 
αγρότες, κτηνοτρόφους, ψαράδες, επαγγελματικούς φορείς 
του Δήμου και των Περιφερειών, προσκόπους και φορείς 
ιδιωτικούς ή δημόσιους που ασχολούνται με ειδικές μορφές 
τουρισμού.

Στόχος 
Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού 
στις Α΄Βοήθειες  αλλά και συγκεκριμένων πληθυσμιακών 
ομάδων που μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης  
ή που ενδέχεται να τους είναι περισσότερο χρήσιμες αυτές 
οι γνώσεις.

Για την επίτευξη του στόχου διοργανώνουμε, σε συνεργασία 
με τους Δήμους αλλά και τις Περιφέρειες που το επιθυμούν, 
διαδραστικές εκδηλώσεις, θεωρητικής και πρακτικής 
προσέγγισης του  θέματος. Επιπλέον, κατά την περίοδο της 
πανδημίας το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαμορφώθηκε 
εκ νέου και προσφέρθηκε στους ΟΤΑ-μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ 
σε μορφή διαδικτυακού μαθήματος λαμβάνοντας μεγάλη 
αποδοχή.

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

Τρόπος Συμμετοχής Δήμου
Αρκεί η συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης 
συμμετοχής του Δήμου ή της Περιφέρειας στο ΕΔΔΥΠΠΥ, 
για να προγραμματίσουμε άμεσα την ημερομηνία μίας δια 
ζώσης εκδήλωσης ή ενός διαδικτυακού μαθήματος. H 
αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στο site μας www.eddyppy.
gr, μαζί με τις υποχρεώσεις του μέλους για την υλοποίηση 
της δράσης.

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε 5 Δήμους-μέλη 
και 1 Περιφέρεια της χώρας τις οποίες παρακολούθησαν με 
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φυσική παρουσία περισσότεροι από 400 δημότες:

Λυκόβρυση - Πεύκη 8/2/20: Η εκδήλωση έλαβε χώρα, 
στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης»

Διρφύων - Μεσσαπίων 12/1/20: Η εκδήλωση έλαβε χώρα 
στο Γυμνάσιο Ψαχνών.

Παλλήνη 19/1/20: Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο στο 
Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης Γρ. Λαμπράκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

4. Εκπαίδευση στις Α Βοήθειες

Ελληνικό - Αργυρούπολη 23/2/20: Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων & 
Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου  Ελληνικού και 3ου Λυκείου 
Αργυρούπολης   

Κάρυστος 26/7/20: Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Καρύστου.

Βόρειο Αιγαίο 3 & 4/11/20: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στις 3/11/20 στην περιοχή Εύδηλος στο νησί της Ικαρίας, 
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ενώ την επόμενη ημέρα ακολούθησαν εκδηλώσεις στην 
περιοχή Άγιος Κύρηκος Ικαρίας και στο νησί των Φούρνων.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

4. Εκπαίδευση στις Α Βοήθειες

Επιπλέον, κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου και 
Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν 11 Διαδικτυακά 
Μαθήματα σε 10 Δήμους της χώρας, στις οποίες συμμετείχαν 
περισσότεροι από 540 Δημότες:

• Πετρούπολη 1/11/2020
• Σέρρες 21/11/2020
• Πύδνα - Κολινδρός 22/11/2020
• Σπέτσες 28/11/2020
• Καστοριά 29/11/2020 (2 Διαδικτυακές ενημερώσεις
   εντός της ίδιας ημέρας)
• Χαϊδάρι 5/12/2020
• Ζωγράφου 6/12/2020
• Νεα Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα 12/12/2020
• Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη 13/12/2020
• Χαλκίδα 19/12/2020
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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. 
Επικεντρωνόμαστε στην προσπάθεια να προλάβουμε την 
εκδήλωση των ασθενειών, με προσυμπτωματικό έλεγχο. 
Έτσι και στην Νόσο  Alzheimer, ως σύγχρονη επιδημία του 
21ου αιώνα, οφείλουμε να παρέχουμε τα μέσα αυτά που 

θα προστατεύσουν τους πολίτες από την ασθένεια αυτή, θα 
ανακουφίσουν τους πάσχοντες και τους φροντιστές αυτών 
και θα μειώσουν το μείζον κοινωνικό και οικονομοτεχνικό 
πρόβλημα που δημιουργείται.
Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 
συμβουλευτικών σταθμών 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 σταθμών 
γίνεται μία σημαντική προσπάθεια ενδυνάμωσης της  
κοινωνίας των πολιτών στην χώρα μας, με ταυτόχρονη 
ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, κάτι το οποίο 
αποτελεί ένα καινοτόμο μοντέλο παροχής υπηρεσιών για 
την Άνοια, αντίστοιχα με τις ανάγκες κάθε γεωγραφικής 
περιοχής. Στους συμβουλευτικούς σταθμούς των Δήμων, 
εκτός από την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια

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 κοινωνίας αλλά και με 
εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας 
και ενισχύοντας την μεγαλύτερη δυνατή εύρυθμη λειτουργία 
και αποδοτικότητα του προγράμματος. 

Κοινότητες φιλικές προς την Άνοια είναι οι κοινότητες 
οι οποίες δεν περιθωριοποιούν αλλά, αντιθέτως, 

εντάσσουν στους κόλπους τους 
άτομα με νοητικές διαταραχές, 
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 Άνοιας 
από την Εταιρεία Alzheimer, οι 
οποίοι εξυπηρετούν τους πολίτες, 
έχοντας ταυτοχρόνως, στήριξη από 
νευρολόγο, για τους πρώτους έξι 
μήνες της λειτουργίας του Σταθμού. 
Μέσα στο έτος 2020 λόγω των 
περιορισμών για την αντιμετώπιση 
του κορονοϊού SARS–CoV-2  
εγκαινίασε το Σταθμό του ο Δήμος 

Σαλαμίνας και ο Δήμος Ωραιοκάστρου, την περίοδο της 
χαλάρωσης των μέτρων.
Συστηματικά, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της 
Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και το συντονισμό του ΕΔΔΥΠΠΥ, 
εποπτικές / εκπαιδευτικές  διαδικτυακές συναντήσεις για 
τους επαγγελματίες υγείας των Συμβουλευτικών Σταθμών. 
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε 1 εποπτεία/εκπαιδευτική 
συνάντηση για τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς στη 
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Βόρεια Ελλάδα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και 1 
αντίστοιχη συνάντηση για τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς 
της Αττικής και των υπόλοιπων περιοχών τη Δευτέρα 28 
Σεπτεμβρίου 2020, όπου συζητήθηκαν προβληματισμοί για 

την λειτουργία των Συμβουλευτικών Σταθμών εν καιρώ 
πανδημίας και δόθηκαν λύσεις και συμβουλές διαχείρισης.

Άνοια και Πανδημία Covid-19

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συνάντηση 
την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 με θέμα «Άνοια και 
Πανδημία Covid-19» του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer 
Αθηνών.
Στη συνάντηση συμμετείχαν πάνω από 60 επαγγελματίες 
υγείας στελέχη των Συμβουλευτικών Σταθμών Άνοιας 
από Δήμους – μέλη του Δικτύου από όλη την επικράτεια. 
Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των συνεργατών των 
Δήμων που εκπαιδεύτηκαν στον Γ΄ Κύκλο με σκοπό τη 
δημιουργία και τη στελέχωση νέων Συμβουλευτικών 

Σταθμών

Ενημερωτικό Webinar για την Άνοια & τη Νόσο Alzheimer 
από το Δήμο Ηγουμενίτσας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου 
2020 το δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για την Άνοια που 
διοργάνωσε το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, σε 

συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και το 
Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.
Για την «Άνοια και τη νόσο Alzheimer σήμερα» μίλησε 
η Δρ. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, 
Πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και Πρόεδρος του 
Εθνικού Παρατηρητηρίου, ενώ για τα «Πρακτικά Ζητήματα 
Φροντίδας» που ανακύπτουν από αυτήν μας ενημέρωσε 
ο κ. Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος - Δρ. Γεροντολογίας, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΜΦΗ «Άκτιος». 

Στο μείζον θέμα της δημιουργίας μιας κοινωνίας που 
θα στέκεται δίπλα σε όσους νοσούν από άνοια και στο 
περιβάλλον τους, αναφέρθηκε ο κ. Μιχάλης Λάβδας, 
Ψυχολόγος από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με την 
ομιλία του «Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια». 

Ασκήσεις νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης

Το Νοέμβριο του 
2020, με σκοπό να 
βοηθήσουμε όσο 
μπορούμε το δύσκολο 
έργο των φροντιστών 
των ατόμων με άνοια, 
αλλά και των στελεχών 
των Συμβουλευτικών 
Σταθμών κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, 
στάλθηκε υλικό της 
Εταιρεία Alzheimer 
Αθηνών με ασκήσεις 

νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης καθώς και γενικές 
πληροφορίες για δημιουργική απασχόληση των ηλικιωμένων 
στο σπίτι. Το υλικό διανεμήθηκε από τα στελέχη των 
Συμβουλευτικών Σταθμών ηλεκτρονικά στους φροντιστές 
των πασχόντων.
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Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια

Δήμος Ωραιοκάστρου: 
04/09/2020

Δήμος Σαλαμίνας: 
12/07/2020

ΣEΠTEMBΡΙΟΣ 2020. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ALZHEIMER. 

Στο πλευρό των φροντιστών τηρώντας τις αποστάσεις. 
Μένουμε πάντα συνδεδεμένοι - και ασφαλείς.

Περισσότεροι από 600 φροντιστές, συμμετείχαν στο δωρεάν 
διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για φροντιστές 
ατόμων με άνοια, που διοργάνωσε η Εταιρεία Alzheimer 
Αθηνών, στο πλαίσιο του
φετινού Παγκόσμιου Μήνα Αλτσχάιμερ, το Σάββατο, 26 
Σεπτεμβρίου 2020  με την υποστήριξη του
ΕΔΔΥΠΠΥ.

Θεματολογία:

- Άνοια και νόσος Αλτσχάιμερ. Πρόληψη, διάγνωση,
  θεραπεία, προβληματικές συμπεριφορές.
  Ομιλήτρια: Παρασκευή Σακκά, Nευρολόγος-Ψυχίατρος      

- Πρακτικά θέματα φροντίδας και συμπεριφορά σε άτομα 
  με άνοια.
  Ομιλητής: Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος - δρ. Γεροντολο
  γίας 

- Δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους
  φροντιστές τους.
  Ομιλήτρια: Ελένη Μαργιώτη, Νευροψυχολόγος 
- Κοινότητες φιλικές προς την άνοια.
  Ομιλητής: Μιχάλης Λάβδας, Ψυχολόγος

Χαιρετισμό απηύθυναν η Υφυπουργός Υγείας κα Ζωή Ράπτη 
και ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ 
κ. Γιώργος Πατούλης, οι οποίοι επεσήμαναν τη σημασία 
στήριξης των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους 
και τόνισαν τη σημαντική προσφορά των οργανώσεων 
Alzheimer.

Εγκαίνια Συμβουλευτικών Σταθμών



ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020   |    103

ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ
ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Το Δίκτυο σε συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ-
ΔΑΣ», στοχεύουν στην ενίσχυση και ανάπτυξη της λει-
τουργίας 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.
Στο 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-δότες, για την αμεσότερη κάλυψη των  
ασθενών. 

Στο εγχείρημα αυτό, συμμετέχουν 33 Δήμοι για την δημι-
ουργία ενός κοινωνικού Δικτύου σε μία κοινή πορεία για 
την μεταλαμπάδευση μιας σπουδαίας ιδέας, ενός οράματος 
που στον πυρήνα του βρίσκεται η αγάπη για τους πάσχοντες 
συνανθρώπους μας.

Στη διάθεση των Δήμων,  που δημιουργούν Σταθμούς συλ-
λογής δειγμάτων, βρίσκονται το οπτικό υλικό και το ηλε-
κτρονικό έντυπο του Συλλόγου, με την υπογραφή της Προέ-
δρου κας Μαριάννας  Β. Βαρδινογιάννη, τα οποία είναι στην 
διάθεση των πολιτών, για την εγκυρότερη δυνατή ενημέρω-
σή τους για το πρόγραμμα του Οράματος Ελπίδας. Στη μεγά-
λη αλυσίδα αγάπης και αλληλεγγύης συμμετέχουν οι Δήμοι: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δημιουργία Τοπικών Κέντρων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών

Ηγουμενίτσας, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Περιστερί-
ου, Βριλησσίων, Παπάγου - Χολαργού, Ηλιούπολης, Ιλίου, 
Ωρωπού, Γλυφάδας, Αγίας Βαρβάρας, Πυλαίας - Χορτιάτη, 
Ερμιονίδας, Καλλιθέας, Σαλαμίνας, Παλαιού Φαλήρου, 
Φιλοθέης - Ψυχικού, Μεγαρέων, Γαλατσίου, Ελληνικού 
- Αργυρούπολης, Φαρσάλων, Ιωαννιτών, Παύλου Μελά, 
Βέροιας, Ηρακλείου Αττικής και Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης. 

Το διάστημα της πανδημίας η Τράπεζα εθελοντών - δοτών 
μυελού των οστών ενισχύθηκε με την ένταξη 7 Δήμων 
-  μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ. Οι Δήμοι Ασπροπύργου, Λυκό-
βρυσης-Πεύκης, Καλαμαριάς, Ν.Σμύρνης, Πύργου, Σύρου 
- Ερμούπολης και Χαϊδαρίου, μέσω της συμμετοχής τους 
απέδειξαν εμπράκτως την ευαισθητοποίηση των δημοτών 
τους.

Όσοι ΟΤΑ μέλη ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην προ-
σπάθεια αυτή μπορούν να στείλουν σχετικό
αίτημα μέσω email στο info@eddyppy.gr 
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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. 

Σε μια περίοδο όπου η αλληλεγγύη παίζει καθοριστικό 
ρόλο, η συμβολή των εκπαιδευμένων δημοτών εθελοντών, 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, με σκοπό την περαιτέρω βοήθεια της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση καταστροφών, έκτακτων 
καταστάσεων, όπου υπάρχει πιθανότητα τραυματισμών κλπ.
Το ΕΔΔΥΠΠΥ, προτείνει στους Δήμους μέλη να δημιουργή-

σουν Εθελοντική Ομάδα δημοτών ή να εκπαιδεύσουν ήδη 
υπάρχουσες εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιού-
νται στα όρια του Δήμου τους. 

Ειδικότητες Εθελοντών 

Ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, οι ομάδες μπορούν να 
έχουν μια ή περισσότερες ειδικότητες.
Σε μια εθελοντική διασωστική ομάδα μπορούν να 
δημιουργηθούν οι εξής ειδικότητες:
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Δημιουργία Δημοτικών Εθελοντικών Ομάδων Προστασίας του Πολίτη

• ‘Α Βοηθειών
• Ορεινής διάσωσης
• Αστικής διάσωσης (τροχαίο - σεισμός)
• Διάσωση από υγρό στοιχείο (Θάλασσα - ποτάμι - λίμνη)
• Πυρόσβεση

Η μόνη ειδικότητα που θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε ομάδα 
και μάλιστα θεωρείται προϋπόθεση για τις άλλες, είναι αυτή 
των Α’ Βοηθειών.

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δυο στάδια, το βασικό και το 
προχωρημένο για κάθε ειδικότητα.
Το βασικό στάδιο κάθε ειδικότητας, πλην των Α’ Βοηθειών, 
πραγματοποιείται με τριήμερα 5ωρων ανά ημέρα  

εκπαιδεύσεων  (στην αστική διάσωση είναι χωριστό το 
τριήμερο για το τροχαίο και χωριστό για το σεισμό κ.ο.κ.). 
Οι Α’ Βοήθειες πραγματοποιούνται σε 5 ημέρες και θα πρέπει 
να προηγούνται των υπολοίπων. Οι μισές εκπαιδευτικές 
ώρες είναι θεωρία και οι υπόλοιπες πρακτική εξάσκηση. 
Αναλόγως λειτουργεί και το προχωρημένο στάδιο.
Εκπαιδευτικό εξοπλισμό θα διαθέτει η ομάδα της ΕΔΟΚ, 
πλην ορισμένων υλικών που θα είναι ευκολότερο να 
βρεθούν επί τόπου ( π.χ. Παλιά αυτοκίνητα)
Πριν την έναρξη των μαθημάτων  θα έχει αποσταλεί η ύλη 
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της κάθε ενότητας, ώστε να υπάρξει μια πρώτη επαφή εκ  
μέρους των εκπαιδευομένων.
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 εθελοντικής ομάδας, 
εξαρτάται από το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό 
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 πυρόσβεσης, 
με το Δήμο για την υγειονομική κάλυψη αθλητικών ή 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, μαθήματα σε σχολεία κ.α.). 
Υπάρχουν εβδομαδιαίες, συνήθως, συναντήσεις για την 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εξάσκηση και ενημέρωση τυχόν 
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. Επιπλέον υπάρχει 
δυνατότητα να ενταχθεί στην ΕΔΟΚ και ως παράρτημα της.         
Για χώρους στέγασης και απόκτηση εξοπλισμού οι ομάδες 
στηρίζονται στους Δήμους και σε χορηγίες από ιδιώτες.

Συνοπτική ύλη κάθε ειδικότητας

Στις Α’ βοήθειες  περιέχεται:
- Ασφαλής Προσέγγιση ασθενούς – έλεγχος ζωτικών
- Αναγνώριση και αντιμετώπιση τραύματος ή πάθησης
- Ακινητοποίηση & μεταφορά τραυματία
- Αντιμετώπιση  πνιγμονής
- Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
- Triage

 Στην Ορεινή Διάσωση περιέχεται:

- Ανάγνωση χάρτη - Προσανατολισμός
- Κίνηση στην ύπαιθρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δημιουργία Δημοτικών Εθελοντικών Ομάδων Προστασίας του Πολίτη

- Τεχνικές  Έρευνας και εντοπισμού αγνοούμενου 
- Εκμάθηση Βασικών κόμπων και συνδεσμολογίας
- Καταρρίχηση & Αναρρίχηση  με τη βοήθεια
   ορειβατικού εξοπλισμού

Πυρόσβεση:

Η Πυροπροστασία – Πυρόσβεση, προβλέπεται να 
γίνεται από τους κατά τόπους πυροσβεστικούς 
σταθμούς.

 Η Διάσωση σε Υγρό Στοιχείο περιέχει:

- Τεχνικές Έρευνας και Εντοπισμού Αγνοούμενου 
- Διάσωση Αγνοούμενου με χρήση διασωστικού 
  εξοπλισμού
- Ναυαγοσωστική

Η Αστική Διάσωση χωρίζεται σε 2 μέρη:
 

1. Τροχαίο Ατύχημα το οποίο περιέχει:
    - Ασφάλεια σκηνής τροχαίου ατυχήματος
    - Απεγκλωβισμός θύματος με χρήση διασωστικού 
       εξοπλισμού

2. Σεισμό ο οποίος περιέχει:
    - Ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό 
    - Έρευνα κατεστραμμένου κτιρίου
    - Εντοπισμός θύματος
    - Τρόποι απεγκλωβισμού με χρήση διασωστικού 
       εξοπλισμού
    - Οργάνωση και λειτουργία  χώρων καταφυγής
    - Οργάνωση και λειτουργία καταυλισμών 

Τρόπος συμμετοχής
Ο Δήμος πρέπει να στείλει γραπτώς την εκδήλωση 
ενδιαφέροντός του, (email: info@eddyppy.gr ή fax: 210 
6105 641) και στη συνέχεια να ακολουθήσει τρία στάδια: 

• Πρώτο στάδιο: εξασφάλιση χώρου στέγασης της ομάδος 
   (3 αίθουσες συνολικού εμβαδού 80τ.μ.) και εξασφάλιση  
   συμμετοχής  τουλάχιστον είκοσι εθελοντών.
• Δεύτερο στάδιο: συνεννόηση με το ΕΔΔΥΠΠΥ για 
   προγραμματισμό συνάντησης με την ΕΔΟΚ, με στόχο την 
   οργάνωση του τρόπου λειτουργίας και εκπαίδευσης της 
   Δημοτικής Εθελοντικής Ομάδας Προστασίας του Πολίτη 
   (Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί δωρεάν από την ΕΔΟΚ).
• Τρίτο στάδιο: αγορά στολών και ατομικού εξοπλισμού για 
   τους εθελοντές της Δημοτικής Ομάδας και μέριμνα εξόδων 
   για τους εκπαιδευτές της ΕΔΟΚ (διαμονή-σίτιση για τους 
   Δήμους εκτός Αττικής).
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16ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού  Δικτύου Υγιών 
Πόλεων με θέμα «Υγιείς και ανθεκτικές πόλεις στην 
περίοδο της κρίσης: Η εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης μέσω των 6 πολιτικών του Π.Ο.Υ. για τον 
άνθρωπο».

Ν. Ηράκλειο, 8-9 Οκτωβρίου 2020, 8-9 Οκτωβρίου 2020

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση 
εκ μέρους των Εκπροσώπων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πανελλαδικά, ξεκίνησε  τις εργασίες 

του, στις 8 Οκτωβρίου, το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, στο Ηράκλειο Αττικής, το 
οποίο συνδιοργάνωσαν το ΕΔΔΥΠΠΥ και ο Δήμος Ηρακλείου 
Αττικής, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου 
Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, του 
Υπουργείου Τουρισμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας καθώς και 
την υποστήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Χορηγοί 
του συνεδρίου ήταν οι Όμιλος Εταιρειών Υγείας Βιοιατρική, 
η φαρμακευτική εταιρεία ELPEN και η εταιρεία ιατρικών 
ειδών & εξοπλισμού ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ.

Κατά την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου, χαιρετισμούς 
απηύθυναν οι κ. Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ 
και Περιφερειάρχης Αττικής, ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης 
Κικίλιας και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα 
Νίκη Κεραμέως. 

Την έναρξη έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής και 
Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. Νίκος 
Μπάμπαλος, ο οποίος καλωσόρισε τους εξ αποστάσεως 
-λόγω συγκυρίας- συνέδρους τονίζοντας ότι οι δήμοι - 
μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ, η Περιφέρεια, και γενικότερα η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση έχουν πολλαπλό ρόλο σε αυτή την περιπέτεια 
της πανδημίας. «Είμαστε στην πρώτη γραμμή κρούσης 
για τον εντοπισμό κρουσμάτων και την επέμβαση όπου 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ

υπάρχει έξαρση, καλούμαστε να στηρίξουμε κοινωνικά 
όσους δοκιμάζονται από τις παράπλευρες συνέπειες 
της πανδημίας και παράλληλα, να αντιμετωπίσουμε και 
τα κύματα των αρνητών, των δυσαρεστημένων, των μη 
συμμορφούμενων με τους κανόνες ασφαλείας», είπε ο κ. 
Μπάμπαλος. Απηύθυνε πρόσκληση στους συνέδρους για 
κοινή δράση, ώστε με την απαιτούμενη στήριξη από την 
κεντρική διοίκηση, να τελειώσουμε σύντομα με αυτή την 
περιπέτεια.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. κ. Γιώργιος Πατούλης, ευχαρίστησε τον 
Δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής και τους συνέδρους για τη 
συμμετοχή τους υπό τις διαφορετικές και πρωτόγνωρες 
συνθήκες του φετινού συνεδρίου, και τόνισε πως το κοινό 
όραμα και οι στόχοι ενώνουν τα μέλη του Δικτύου, σε κοινές 
προσπάθειες για υγιέστερες πόλεις με υγιέστερους πολίτες, 
τώρα, περισσότερο από ποτέ. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
πρόσθεσε, απέδειξε και στην υγειονομική κρίση τα δυνατά 
της αντανακλαστικά, τη δυνατότητα να κινητοποιείται άμεσα 
και να υποστηρίζει τους πολίτες της. 

Ο κ. Πατούλης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη θεματολογία 
του 16ου Συνεδρίου, η οποία όπως είπε, είναι επηρεασμένη 
από την πρωτοφανή πανδημία του COVID-19 και θα εστιάσει: 

- στις μεγάλες πολιτικές κατευθύνσεις των Υγιών Πόλεων 
και στις δεσμεύσεις του ΕΔΔΥΠΠΥ έναντι του Π.Ο.Υ.

- στη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας από την 
Αυτοδιοίκηση με σκοπό να αναδείξει το πώς οι πόλεις 
και οι κοινωνίες, που έχουν οργανωθεί με αρχές, αξίες 
και μεθόδους όπως των Υγιών Πόλεων, έχουν καταστεί 
ανθεκτικές σε κάθε κρίση

- στην ανάδειξη της Πρόληψης και του Προσυμπτωματικού 
Ελέγχου ως καθοριστικών παραγόντων προστασίας 
της Υγείας των πολιτών και ειδικότερα στον ρόλο της 
Αυτοδιοίκησης μέσω στοχευμένων προγραμμάτων, αλλά 
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και στη σημασία της προσωπικής ευθύνης του σωστά 
ενημερωμένου πολίτη.

Στην κεντρική συνεδρία της ημέρας την οποία συντόνισαν 
ο Νίκος Μπάμπαλος και Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, 
Συντονιστής Προγράμματος Υγιών Πόλεων Περιφέρειας 
Αττικής συναντήθηκαν πολιτικοί και των τριών επιπέδων 
διοίκησης, Κράτους - Περιφερειών - Δήμων, και εστίασαν 
στις πολιτικές του κράτους και της αυτοδιοίκησης στην 
περίοδο της Πανδημίας. Ομιλίες απηύθυναν ο Πρόεδρος 
Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και 
Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο Κυριάκος 
Τσιμίλλης εκ μέρους του Προέδρου Κυπριακού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και Δημάρχου Λευκωσίας, και 
ο Γεώργιος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και καταπολέμησης της φτώχειας Υπουργείου 
Εργασίας.

Κατά την πρώτη και εισαγωγική Συνεδρία η κα. Νταίζη 
Παπαθανασοπούλου, National Coordinator of  WHO-Hel-
lenic Healthy Cities Network, Member of WHO Advisory 
Committee for Healthy Cities, Μέλος του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του 
Π.Ο.Υ. παρουσίασε το πλαίσιο των 17 Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών - Π.Ο.Υ.  εντός των 
οποίων εναρμονίζεται η πολιτική του Ελληνικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων για την υγεία των πολιτών με αυτές των 
άλλων ευρωπαϊκών δικτύων για την πενταετία 2019-2023 
και ακολούθησαν παρουσιάσεις πολιτικών από δήμους - 
μέλη του Δικτύου. 

Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες διενεργήθηκε, 
το 16ο Συνέδριο είχε ένα πλούσιο πρόγραμμα, τόσο από 
πλευράς περιεχομένου, όσο και από πλευράς συμμετοχών 
από όλα τα σημεία της Ελλάδας. Εξετάσθηκαν θέματα 
σημαντικά, επίκαιρα και καθοριστικά για την πορεία του. 

Πολύ σημαντική ήταν η ενημέρωση για τα Προγράμματα του 
Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που επικεντρώνονται 
στην Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας. Αναπτύχθηκε, 
εκτενώς, ο ρόλος του ΕΔΔΥΠΠΥ στην Ελλάδα, 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 διάγνωσης, των νεότερων δεδομένων 
καθώς και για την πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας με 
ηλεκτρονικές εφαρμογές. Καθώς το Δίκτυο αναπτύσσεται 
και εξελίσσεται διαρκώς, παρουσιάστηκαν προγράμματα 
που θα είναι στη διάθεση των μελών του στο άμεσο χρονικό 
διάστημα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ

Συμπεράσματα 
Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου -που ήταν αφιερωμένο στην 
μνήμη της Ελένης Τοπαλούδη-  κάλυψε τις μεγάλες πολιτικές 
κατευθύνσεις των Υγιών Πόλεων και στις δεσμεύσεις του 
Δικτύου μας έναντι του Π.Ο.Υ., οι οποίες παρουσιάσθηκαν 
και στη συνέχεια συζητήθηκαν από πολιτικά στελέχη των 
δήμων και των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, ενώ 
παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από εκπροσώπους των 
ΟΤΑ σε καθένα από τα παρακάτω σημεία:

- οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν υιοθετήσει οι 
Υγιείς Πόλεις Ευρώπης από το 2016

- οι τρεις δράσεις με τις οποίες δεσμεύεται το Δίκτυο να 
αξιολογηθεί από τον Π.Ο.Υ.: η Υγιής Γήρανση, η Φυσική 
Άσκηση, και οι Δομές Πρόληψης και Προσυμπτωματικού 
Ελέγχου (ΚΕΠ Υγείας)

- οι 6 Πυλώνες Πολιτικής των Υγιών Πόλεων που 
συμφώνησαν οι Δήμαρχοι των Υγιών Πόλεων της Ευρώπης 
το 2018, και οι δεσμεύσεις του Δικτύου μας για την 
προώθηση συγκεκριμένων δράσεων στις πόλεις - μέλη

- οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δράσεις που αναλαμβάνει 
το Δίκτυο και οι Δήμοι - μέλη για τους ειδικούς στόχους 
του Π.Ο.Υ. μέχρι το 2024, δηλαδή: η προώθηση της υγείας 
και της ευημερίας για όλους και η μείωση των ανισοτήτων 
στην υγεία, ο ρόλος των Δικτύων σε εθνικό, περιφερειακό 
και παγκόσμιο επίπεδο και η στήριξη της εφαρμογής των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων του Π.Ο.Υ.

- οι πολιτικές του Δικτύου για τον πολιτισμό και τις τέχνες 
ως παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία καθώς και για 
την άσκηση και τον αθλητισμό.
Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στη 
διαχείριση της κρίσης της πανδημίας από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση προσπαθώντας να αναδείξει το πώς οι 
πόλεις, οι κοινωνίες, που έχουν οργανωθεί με αρχές, 
αξίες και μεθόδους όπως των Υγιών Πόλεων, έχουν 
καταστεί ανθεκτικές και τελικά αντέχουν και μπορούν να 
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αντιμετωπίσουν κάθε κρίση. 
Στο διαδικτυακό 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγιών Πόλεων 
του Π.Ο.Υ. δόθηκε η δυνατότητα σε στελέχη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης να παρουσιάσουν τις εργασίες τους 
και να τοποθετηθούν ή απλά να το παρακολουθήσουν. 
Αναδείχθηκε ότι το Δίκτυο και τα μέλη του, μέσα από την 
υγειονομική κρίση έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τα 
οφέλη της δικτύωσης, να διατηρήσουν και να αυξήσουν τις 
συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ τους, καθώς και με τα 
άλλα ευρωπαϊκά κράτη, και να μεταφέρουν τις οδηγίες του 
Π.Ο.Υ.
 
Επίσης, το Δίκτυο και τα μέλη του 
κατόρθωσαν να υποστηρίξουν και 
σε αυτή την κρίση τούς πολίτες και 
συνεχίζουν να σχεδιάζουν και να 
υλοποιούν δράσεις για το μέλλον, 
με άξονα τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, αποδεικνύοντας ξανά και 
ξανά τη δύναμη και τις δυνατότητες 
της Τοπικής αυτοδιοίκησης, την 
αμεσότητα ανταπόκρισης, τη γνώση 
των τοπικών προβλημάτων, την 
κινητοποίηση και αξιοποίηση του 
τοπικού πληθυσμού και τελικά 
την υποστήριξη της κοινωνίας. 
Οι πολιτικές, η μεθοδολογία 
και η επιστημονική γνώση που 
προέρχεται από τον Π.Ο.Υ. μαζί με τη 
σωστή υγιή διακυβέρνηση από τις 
δημοτικές αρχές, την συνεργασία, τη 
συνέργεια και την συμμετοχικότητα, 
αποδεικνύουν ότι είναι ένας 
συνδυασμός αποτελεσματικός για 
την προαγωγή της υγείας.

Η σημασία των προγραμμάτων 
πρόληψης και προσυμπτωματικού 
ελέγχου αναδείχθηκε μέσα από 
μια σειρά συνεδριών σχετικά με 
εφαρμογές για τον προσυμπτωματικό έλεγχο διαφόρων 
νοσημάτων μέσω του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας, ενώ 
παρουσιάστηκε και το σχετικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 
και των Δήμων της Αττικής, ηλεκτρονικά εργαλεία και 
διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό. 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε Εκπαίδευση 
υπαλλήλων των Δήμων στο λογισμικό και στα προγράμματα 
πρόληψης των ΚΕΠ Υγείας από την κ. Μαριάνθη 
Χαντζηκωνσταντίνου, υπεύθυνη της Κεντρικής Δομής των 
ΚΕΠ Υγείας. Σκοπός του λογισμικού είναι η καταχώρηση 
και δημιουργία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ανά δημότη 
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16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ

μέσω του οποίου είναι δυνατή η ενημέρωσή του, βάσει των 
πρωτοκόλλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για τα 
11 νοσήματα που χρήζουν δια βίου έλεγχο και η αυτόματη 
αποστολή υπενθυμίσεων σε προκαθορισμένους χρόνους 
για επανεξέταση. Το λογισμικό δίνει επίσης τη δυνατότητα 
διαχείρισης αιτημάτων των δημοτών για τη βελτίωση των 
υπηρεσιών του δήμου. 

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 

όπου ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ 
& Περιφερειάρχης Αττικής, κ. 
Γιώργος Πατούλης έκανε λόγο 
για το εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό της χώρας μας 
στον ιατρικό τομέα, το οποίο 
δεν αξιοποιήθηκε λόγω της 
οικονομικής κρίσης. «Η χώρα 
μας αποτελεί υπόδειγμα σωστής 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και θα 
μπορούσε να πρωταγωνιστεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο στον χώρο της 
υγείας», δήλωσε και πρόσθεσε ότι 
«διαθέτουμε υπερ-εξειδικευμένο 
προσωπικό το οποίο θα έπρεπε 
να εφαρμόζει το λειτούργημά του 
εδώ και όχι στο εξωτερικό», ενώ οι 
ασθενείς, οι οποίοι συχνά επιλέγουν 
χώρες της Ευρώπης ώστε να 
νοσηλευτούν, θα μπορούσαν να 
παραμένουν εδώ, στη χώρα του 
Ιπποκράτη. 

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως 
το ζητούμενο στον τομέα της 
υγείας είναι η αποκέντρωση, ώστε 
οι αποφάσεις να μη λαμβάνονται 
μόνο από τον Υπουργό Υγείας. 
«Εμείς ως Δίκτυο -σχολίασε- 
προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τον 

προσυμπτωματικό έλεγχο στα θανατηφόρα νοσήματα» και 
τόνισε ότι για την πρόληψη πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος 
προϋπολογισμός, οι δομές και το ανθρώπινο δυναμικό. 
Ειδικότερα για την περίοδο της πανδημίας, ο κ. Πατούλης 
είπε ότι «η τοπική αυτοδιοίκηση πήρε πολλές πρωτοβουλίες, 
οργανώνοντας τα Δίκτυα, πληρώνοντας το προσωπικό, 
διοργανώνοντας δράσεις με εθελοντές ιατρούς, παρέχοντας 
μηχανήματα και οργανώνοντας αιμοδοσίες, καταφέρνοντας 
να συγκεντρώσει 40.000 φιάλες αίμα», αλλά, ενώ έχει τη 
δυνατότητα να δώσει τη λύση, δεν έχει ενσωματώσει το 
δυναμικό και τους πόρους.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΤΟ HACK CORONA GREECE

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα 13 Απριλίου ο διαδικτυακός διαγωνισμός (Hackathlon) Hack corona Greece, όπου 
βραβεύτηκαν οι 8 καλύτερες ομάδες. Το ΗackCorona Greece είναι μια 
πρωτοβουλία των Data Natives και Dataconomy, με την υποστήριξη 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και του Υπουργείου Υγείας, του ελληνικού οικοσυστήματος 
ψηφιακής υγείας και καινοτομίας και  με συνδιοργανωτές την ΕΕΛΛΑΚ και το 
eHealthForum.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γ.Πατούλης δήλωσε: 
«Μέσα σε αυτήν την κρίση που βιώνουμε ως χώρα αλλά και σε παγκόσμιο 
επίπεδο είναι ελπιδοφόρο μήνυμα να πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις, 
οι οποίες, αφενός, προσφέρουν στην πατρίδα μας οφέλη και, αφετέρου, 
αναδεικνύουν το καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδας μας».

Στόχος του διαγωνισμού ήταν να προβληθούν καινοτόμες, τεχνολογικά, ιδέες 
που θα αναβαθμίσουν  το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας. Σε όλο αυτό 
το εγχείρημα συνέβαλλαν πολλοί φορείς υποστήριξης από όλη την χώρα, 
ενισχύοντας τις διαγωνιζόμενες ομάδες ως  Μέντορες και Κριτές.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) πλαισίωσε αυτήν την πρωτοβουλία ως φορέας υποστήριξης, στηρίζοντας 
την πορεία του διαγωνισμού σε συνεργασία και με έτερους φορείς, όπως ήταν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο Δημόκριτος. Το πρώτο βραβείο απέσπασε η εφαρμογή Hackit-19  που χρησιμοποιεί τα αυτοαναφερόμενα 
συμπτώματα των χρηστών μαζί με την επακόλουθη διάγνωσή τους και τη γεωγραφική θέση ως proxy για την συμπεριφορά του 
COVID-19 σε συγκεκριμένες περιοχές.

Συμμετοχή του ΕΔΔΥΠΠΥ στην στήριξη των πληγέντων της Βηρυτού μέσω συγκέντρωσης Φαρμάκων και Υγειονομικού Υλικού

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το «Όλοι Μαζί Μπο-
ρούμε» του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ διοργάνωσαν δράση για τη συγκέντρωση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, με 
στόχο τη στήριξη των πληγέντων της Βηρυτού με την υποστήριξη του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου και της Πρεσβείας του 

Λιβάνου στην Αθήνα. 

Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώθηκε υλικό στα εξής σημεία στην Αττική:

• Στην Αγία Παρασκευή, Εκκλησία Αγίας Παρασκευής,
• Στον Άγιο Δημήτριο, Εμπορικό κέντρο Athens
   Metro Mall,
• Στο Αιγάλεω, πλατεία Μετρό,
• Στους Αμπελοκήπους, Εκκλησία Αγίου Δημητρίου,
• Στη Γλυφάδα, Εμπορικό κέντρο Galleria,
• Στον Ζωγράφο, Εκκλησία Αγίου Θεράποντα,
• Στην Ηλιούπολη, πλατεία Φλέμινγκ,
• Στην Καλλιθέα, Δημαρχείο Καλλιθέας,
• Στην Κηφισιά, εμπορικό κέντρο επί της
   οδού Κολοκοτρώνη,
• Στο Κολωνάκι, Εκκλησία Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου,
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Hack Corona Greece

Στήριξη στους πληγέντες της Βυρητού
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• Στην Κυψέλη, κεντρική πλατεία Κυψέλης,
• Στο Μαρούσι, Ηλεκτρικός Σταθμός Αμαρουσίου,
• Στη Νέα Ιωνία, Εκκλησία Αγίου Γεωργίου,
• Στη Νέα Μάκρη, κεντρική πλατεία,
• Στη Νέα Σμύρνη, Πολυχώρος «Γαλαξίας»,
• Στο Νέο Ψυχικό, Εκκλησία Αγίας Σοφίας,
• Στην Νίκαια - Άγιος Ι. Ρέντης, Δημαρχείο Νίκαιας,
• Στο Παλαιό Φάληρο, πλατεία Φλοίσβου,
• Στο Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο,
• Στη Ραφήνα, κεντρική πλατεία,
• Στο Χαλάνδρι, Εκκλησία Αγίου Νικολάου,
• Στο Χολαργό - Παπάγο, Εμπορικό κέντρο HOLARGOS CENTER.

Με την ευκαιρία της διοργάνωσης της ανθρωπιστικής δράσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Είμαστε στο 
πλευρό της Βηρυτού και στηρίζουμε έμπρακτα τους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από αυτή τη συγκλονιστική καταστροφή 
και δοκιμάζονται σκληρά αυτή την περίοδο. Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και έχοντας 
ως σύμμαχό μας τον κάθε πολίτη της Αττικής, δημιουργούμε μία αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Συγκεντρώνουμε φάρμακα 
και υγειονομικό υλικό και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής για την περίθαλψη των τραυματιών 
και τη στήριξη των υγειονομικών δομών της χώρας. 
Σε αυτή την τραγωδία είμαστε παρόντες, επιτελώντας το ανθρώπινο καθήκον μας με στόχο όλοι μαζί, να ανακουφίσουμε τον 
ανθρώπινο πόνο και να συμβάλουμε με όσα μέσα διαθέτουμε, στην ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικότητας στις ζωές των 
πληγέντων και της πόλης».
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Στήριξη στους πληγέντες της Βυρητού

ΔΩΡΕΑΝ αξιοποίηση προγραμμάτων από το Δήμο Καρδίτσας
ως έμπρακτη στήριξη του Δικτύου στους πληγέντες

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, ως 
ένδειξη συμπαράστασης στους πληγέντες πλημμυροπαθείς του Δήμου Καρδίτσας, προσφέρει στο Δήμο και στους Δημότες 
του, όλες τις Δράσεις του Δικτύου συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων των ΚΕΠ Υγείας.

Σκοπός του Δικτύου είναι η ουσιαστική συνδρομή του Δήμου στα προγράμματα ενημέρωσης και προληπτικής ιατρικής, καθώς 
και σε δράσεις που άπτονται τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Βασικό εργαλείο για την προώθηση των προγραμμάτων του ΕΔΔΥΠΠΥ 
σε Τοπικό Επίπεδο είναι τα ΚΕΠ Υγείας, ως Συντονιστικό Κέντρο ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παροχής Υπηρεσιών 
Προαγωγής της Υγείας  και Προληπτικής Ιατρικής. To πρόγραμμα θα δοθεί στο Δήμο συνδυαστικά με το λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας, 
το οποίο χρησιμοποιείται από τον Δήμο σαν εργαλείο ευαισθητοποίησης των δημοτών στην πρόληψη και στον προσυμπτωματικό 
έλεγχο καθώς και επικοινωνίας και ενημέρωσης για την προφύλαξη από τον COVID-19.
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Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις 7 Απριλίου 2020, ήταν 
αφιερωμένη καθώς και όλο το 2020 στους νοσηλευτές, 
τις νοσηλεύτριες και τις μαίες, αναγνωρίζοντας την 

ουσιαστική συμβολή τους στην υπηρεσία της Υγείας. 

Σε όλες τις Χώρες οργανώνονται δράσεις και ο Π.Ο.Υ. έχει 
για τον λόγο αυτό προετοιμάσει υλικό,  ώστε να καθορισθούν 
και να σχεδιασθούν οι σχετικές δράσεις. Σε μία από τις 
κατευθυντήριες οδηγίες, αναφέρεται και η αναγνώριση από 
πλευράς των Τοπικών Αρχών στον σημαντικό ρόλο των 
νοσηλευτών/τριών και μαιών.

h t t p s : / / w w w . w h o . i n t / n e w s - r o o m / e v e n t s / d e -
tail/2020/04/07/default-calendar/world-health-day 

World Health Day 2020
In this International Year of the Nurse and the Midwife, 
World Health Day 2020 will shine a light on the vital role 
played by nurses and midwives in providing health care 
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Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2020

around the world, and call for a strengthening of the nurs-
ing and midwifery workforce.
www.who.int

https://www.who.int/news-room/campaigns/year-of-
the-nurse-and-the-midwife-2020/get-involved/cam-
paign-materials

Campaign materials
Visual Identity Materials (the Materials) have been created 
for use during the 2020 International Year of the Nurse and 
the Midwife Campaign. For access to the files ...
www.who.int

https://www.who.int/news-room/campaigns/year-of-
the-nurse-and-the-midwife-2020

Campaign Toolkit
Στο πλαίσιο αυτό, όπως κάθε χρόνο ενημερώσαμε τους 
Δήμους μέλη του Δικτύου να αδράξουν την ευκαιρία και 
να τονίσουν τον σημαντικό ρόλο τους με την οργάνωση 
εκδηλώσεων πχ οργάνωση μιας ημερίδας όπου θα 
αναδεικνύεται ο ρόλος τους μέσα στην κοινότητα και η 
προσφορά τους, γνωστοποίηση και αναγνώριση του ρόλου 
τους στα τοπικά ΜΜΕ, οργάνωση δράσεων στις οποίες οι 
νοσηλευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, συνεργασία 
με σχολεία όπου μπορούν τα παιδιά να γράψουν μια μικρή 
ιστορία με πρωταγωνιστές από το νοσηλευτικό προσωπικό 
κλπ. 

Ενδεικτικά κάποιες δηλώσεις μελών μας ήταν οι εξής: 

Περιφέρεια Αττικής

Ιατροί και νοσηλευτές δίνουμε καθημερινά το δύσκολο 
αγώνα, για να διασφαλίσουμε την υγεία των πολιτών. H 
πρόσφατη υγειονομική κρίση με την πανδημία του covid-19, 
ανέδειξε για μια ακόμη φορά την επιστημονική επάρκεια, 
τον επαγγελματισμό, αλλά και το τεράστιο πλεόνασμα 
ανθρωπιάς, ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης, των 
νοσηλευτών του δημόσιου συστήματος υγείας της χώρας 
μας. Πέρα από το αυτονόητο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που τους οφείλουμε, 
χρειάζονται να γίνουν ακόμη πολλά. Να ενισχύσουμε άμεσα 
το σύστημα υγείας, με πρόσθετο νοσηλευτικό προσωπικό.
Να εξασφαλίσουμε στους νοσηλευτές μας καλύτερες και 
ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας αλλά και αμοιβές, που 
να ανταποκρίνονται στο δύσκολο έργο τους. Η στήριξη του 
δημόσιου συστήματος υγείας με πράξεις, είναι ευθύνη 
όλων μας.

Γιώργος Πατούλης
Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος ΙΣΑ
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Δήμος Ζωγράφου
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας σήμερα και η πανδημία του 
κορωνοϊού αποτελεί τον πιο επίκαιρο και συνάμα τραγικό 
τρόπο υπόμνησης ότι το πιο πολύτιμο αγαθό της ζωής μας 
είναι το πιο εύθραυστο και καθόλου δεδομένο.

Στη σημερινή συγκυρία δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο 
που να μην πιστεύει με όλη του την καρδιά και με κάθε 
ειλικρίνεια ότι οι ήρωες των ημερών μας, οι ήρωες 
συνολικά της ιστορικής περιόδου που ζούμε, είναι οι γιατροί 
και το νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή του πολέμου.

Ενός πολέμου με έναν πλανητικό, αδυσώπητο εχθρό της 
ανθρωπότητας.

Εύχομαι στους συμπολίτες μας και σε όλους τους 
συνανθρώπους μας, να περάσουμε αυτή τη δοκιμασία 
παραμένοντας όρθιοι και υγιείς και στους γιατρούς και 
στο νοσηλευτικό προσωπικό να είναι δυνατοί και να βγουν 
νικητές από την αναμέτρηση με τον ύπουλο εχθρό.

Βασίλειος Ι. Θώδας
Δήμαρχος Ζωγράφου, 

Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας

Με αφορμή την 7η Απριλίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, 
ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης προχώρησε στην παρακάτω 
δήλωση: «Σε μια εποχή που ο πλανήτης δοκιμάζεται σε όλα 
τα επίπεδα από τον Covid-19, αναδεικνύεται με τον πλέον 
εμφατικό τρόπο η σπουδαιότητα της υγείας στον άνθρωπο. 
Αφιερώνουμε τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρας Υγείας ως το 
ελάχιστο «ευχαριστώ» στους γιατρούς και τους νοσηλευτές 
που μάχονται για να μας την εξασφαλίσουν ξεπερνώντας με 
ηρωικό τρόπο τους εαυτούς τους! Εμείς ας την προσέχουμε 
κάθε μέρα, είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε»…

Δήμος Μεγαρέων

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε: 
«Αυτή η τρομερή πανδημία του Κορονοϊού δοκιμάζει τα όρια 
των συστημάτων υγείας σε όλες τις χώρες. Οι άνθρωποι, 
που κρατάνε με νύχια και με δόντια τα συστήματα από την 
κατάρρευση είναι οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, 
το παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό, οι διασώστες, οι 
φαρμακοποιοί, αυτοί που μάχονται τον ιό στην πρώτη γραμμή 
και σώζουν ζωές. Σε αυτούς αφιερώνεται η σημερινή ημέρα 
και στον ανιδιοτελή αγώνα, που δίνουν υπό αντίξοες συνθήκες, 
πολλές φορές χωρίς τα απαραίτητα μέσα προστασίας.
Οι υγειονομικοί είναι η εμπροσθοφυλακή στην αντιμετώπιση 
του COVID-19, παρέχοντας υψηλής ποιότητας φροντίδα, 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2020

συλλέγοντας δεδομένα για τις κλινικές μελέτες, απαντώντας 
στα ερωτήματα και στους φόβους των ασθενών και των 
συγγενών τους. 

Επιθυμώ να εκφράσω δημόσια τις θερμές μου ευχαριστίες 
σε όλους τους ανθρώπους, που είναι εδώ και εβδομάδες 
στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην πανδημία, 
στους συμπολίτες γιατρούς και φαρμακοποιούς, στο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τους διοικητικούς 
υπαλλήλους του Κέντρου Υγείας Μεγάρων και του Θριάσειου 
Νοσοκομείου, τους εργαζόμενους στις δομές της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου μας, και των Νομικών Προσώπων, 
στους ανθρώπους, που έχουν επιφορτιστεί την εξυπηρέτηση 
των συμπολιτών μας που είναι ανήμποροι κι έχουν ανάγκες, 
με τη διανομή συσσιτίου, φαρμάκων μέσα από το “Πρόγραμμα 
βοήθεια στο σπίτι”, το ΚΕΠ Υγείας, τους εργαζόμενους στον 
τομέα της Καθαριότητας και όλο το προσωπικό του Δήμου 
Μεγαρέων, που συνεχίζει να εργάζεται κανονικά προκειμένου 
οι συμπολίτες να εξυπηρετούνται δίχως να προσέρχονται στις 
διάφορες υπηρεσίες προστατευμένοι από τους κινδύνους 
διασποράς της πανδημίας.

Ως Δήμαρχος Μεγαρέων, μέσα από την καρδιά μου 
διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των συμπολιτών  
συγχαίρω άπαντες, γιατί όλοι εσείς πραγματικά δικαιούστε τον 
ΕΠΑΙΝΟ και σας αξίζει ο σεβασμός, η αγάπη και η εκτίμησή 
μας όχι μόνο σήμερα που γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα 
της υγείας, αλλά και κάθε ημέρα γιατί η ζωή μας είναι στα 
χέρια σας.

Ωστόσο κάνουμε υπομονή  και ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ για να είμαστε 
όλοι ασφαλείς.»
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Συμμαχία για την υπεύθυνη πώληση οινοπνευματωδών 
ποτών “Responsibility Alliance” 

Η Συμμαχία για την υπεύθυνη πώληση οινο-
πνευματωδών 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 
• Το αλκοόλ είναι αλκοόλ. Μία μονάδα αλκοόλ περιέχεται 
   σε ένα μικρό ποτήρι μπύρας, ένα ποτήρι ουίσκι, βότκα ή 
   ρούμι και ένα ποτήρι κρασί.

Η διασφάλιση της υπεύθυνης πώλησης 
• Συνεργασία με διεθνείς αλυσίδες λιανεμπορίου & τοπικά 
   μικροκαταστήματα και επιχειρήσεις εστίασης/φιλοξενίας

• Υπεύθυνο σερβίρισμα. Ενημέρωση & εκπαίδευση
   bartenders

Η προστασία ανηλίκων
• Εφαρμογή του νόμου σχετικά με την απαγόρευση 
   κατανάλωσης και αγοράς αλκοόλ σε νέους κάτω των
   18 ετών

• Παροχή βοήθειας στους νέους για να αναπτύξουν 
   δεξιότητες αντίστασης στην κοινωνική πίεση που τους 
   ασκείται από συνομήλικους

• Ευαισθητοποίηση & ενημέρωση γονέων και 
   εκπαιδευτικών λειτουργών

Δράσεις που υλοποιήθηκαν: 

Ανάπτυξη της ιστοσελίδας
www.responsibility-alliance.gr
• Η ιστοσελίδα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για το τι 
   είναι αλκοόλ και για τους λόγους που οι ανήλικοι δεν 
   πρέπει να καταναλώνουν αλκοόλ, καθώς και τις δεσμεύσεις 
   που έχουν υπογράψει οι συμμετέχοντες σε αυτήν

• Η ιστοσελίδα έχει επικοινωνηθεί μέσα από τις ιστοσελίδες 
   των μελών της Συμμαχίας  καθώς και στα κοινωνικά τους  
   δίκτυα. Έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των περισσοτέρων 
   Δήμων που μετέχουν στο ΕΔΔΥΠΠΥ.

Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες
• Παρουσίαση της Συμμαχίας και των Δράσεων της στο   
   29o Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Responsibillity Alliance

ΜΥΘΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Κατανάλωση Αλκοόλ

Καταρρίπτοντας τους ΜΥΘΟΥΣ, φωτίζοντας τις ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Λίγα πράγµατα είναι τόσο διαδεδοµένα σε παγκόσµιο επίπεδο όσο το αλκοόλ. 
Ωστόσο, παρά την ευρύτατη κατανάλωσή του, εξακολουθούν να το συνοδεύουν ακόµα 

και σήµερα πολλοί ΜΥΘΟΙ. 
 

Ας δούµε τους πιο διαδεδοµένους και ας φωτίσουµε τις ΑΛΗΘΕΙΕΣ πίσω από αυτούς: 

1

2

3

4

Μύθος | ∆εν ανακατεύω τα ποτά και έτσι µεθάω πιο δύσκολα.

5

Αλήθεια | Αυτό που µετράει είναι η συνολική ποσότητα του αλκοόλ 
στο αίµα. Αυτή, δεν έχει να κάνει ούτε µε το αν καταναλώθηκε 

ένα είδος ποτού ούτε µε το πόσα διαφορετικά ποτά (και µε 
ποια σειρά) καταναλώθηκαν. 

Μύθος | Συνήθως πίνω γλυκά κοκτέιλ, που έχουν ευχάριστη γεύση, 
ώστε να µεθάω λιγότερο.

6

Αλήθεια | Η γεύση του ποτού δεν σχετίζεται καθόλου µε το πόσο
µπορεί να µεθύσει κάποιος. Ίσα-ίσα, η ευχάριστη γεύση µπορεί
να ξεγελάσει κάποιον και να τον κάνει να πιει – και
συνεπώς να µεθύσει περισσότερο.

Μύθος | Ξέρω καλά τον οργανισµό µου και ακόµα και µε “ένα ποτηράκι 
παραπάνω” µπορώ να οδηγήσω τέλεια. 

7

Αλήθεια | Κάθε “ποτηράκι παραπάνω” σε εκθέτει σε όλο και 
µεγαλύτερο κίνδυνο. Επηρεάζει εκθετικά την οµιλία, τις κινήσεις,την 

ισορροπία και την αντίληψή σου. Συνεπώς, το δίπλωµα και οι πινακίδες 
είναι τα λιγότερα από αυτά που µπορείς να χάσεις αν οδηγήσεις έτσι.  

Μύθος | Αν ανακατεύω το αλκοολούχο ποτό µου µε ένα ενεργειακό, 
µπορώ να πίνω περισσότερη ώρα.

8

Αλήθεια | Η ανάµειξη αλκοολούχου ποτού µε energy drink µπορεί να 
σε κάνει να νιώσεις µεγαλύτερη εγρήγορση, αλλά δε θα αλλάξει τον 

αντίκτυπο του αλκοόλ στον οργανισµό σου. Σε ορισµένες περιπτώσεις 
ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για την υγεία.

Μύθος | Πίνω λίγο παραπάνω µπροστά στα παιδιά µου, αλλά δεν πειράζει. 
Τους έχω εξηγήσει ότι το αλκοόλ είναι κακό για την υγεία τους. 9
Αλήθεια | Οι νέοι µιµούνται τις συµπεριφορές που βλέπουν στο σπίτι. 
Έτσι, είναι πολύ πιθανό µεγαλώνοντας να υιοθετήσουν τις δικές σας 
συνήθειες σε σχέση µε το αλκοόλ. Γι’ αυτό πρέπει να δίνετε το καλό 
παράδειγµα όχι µόνο µε λόγια αλλά και µε πράξεις. 

Μύθος | Μπορώ να πιω όσο θέλω γιατί µετά θα πάω για ύπνο 
και όταν ξυπνήσω θα µου έχει περάσει.10

Αλήθεια | 1 µονάδα αλκοόλ (10 ml) χρειάζεται περίπου 1 ώρα 
για να απορροφηθεί από τον οργανισµό σου, άρα το αλκοόλ 

µπορεί να είναι ακόµη στο αίµα σου όταν ξυπνήσεις.

Απολαµβάνουµε υπεύθυνα,
ώστε το “Στην υγειά µας” να µη µείνει στα λόγια.

Μύθος | Η µπίρα ή το κρασί είναι πιο “ασφαλείς” επιλογές από τα αλκοολούχα ποτά.

Αλήθεια | Το αλκοόλ είναι αλκοόλ, ανεξαρτήτως είδους. Μια µπίρα 330ml,
ένα ποτήρι κρασί 125 ml και µία συνηθισµένη στην Ελλάδα µερίδα 
ποτού 40 ml (ουίσκι, τεκίλα, βότκα κ.λπ.), περιέχουν την ίδια περίπου 
ποσότητα αλκοόλ και έχουν τις ίδιες παρενέργειες για τον οργανισµό.

Μύθος | Με µια καραµέλα µε γεύση µέντα, ξεγελάω το αλκοτέστ. 

Αλήθεια | Το αλκοτέστ µετράει την περιεκτικότητα του αλκοόλ 
στο αίµα, η οποία δεν µπορεί να αλλάξει από µια καραµέλα. 
Το µόνο που αλλάζει είναι η αναπνοή σου. 

Μύθος | Ένα γερό πρωινό την επόµενη, “γιατρεύει” το hangover.

Αλήθεια | Το τι θα φάει κάποιος µετά την κατανάλωση του αλκοόλ,
δεν έχει καµία σηµασία. Αυτό που µετράει είναι το τι τρώει πριν
ή κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης, καθώς έτσι µειώνεται ο
ρυθµός απορρόφησης του αλκοόλ από τον οργανισµό.

Μύθος | Μπορώ να ξεµεθύσω πανεύκολα, µε έναν δυνατό καφέ ή ένα κρύο ντους.

Αλήθεια | Ο µεταβολισµός ενός ποτού διαρκεί 2–3 ώρες. Τίποτα δεν µπορεί να 
επισπεύσει τη διαδικασία. Επιπλέον, η λήψη καφεΐνης κρύβει κινδύνους, 

γιατί η διέγερση που προκαλεί δίνει την ψευδαίσθηση της διαύγειας.

Ζ
Ζ

Ζ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Responsibillity Alliance

α) τις συνέπειες της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών
    από εφήβους,
β) τους τρόπους ανίχνευσης του προβλήματος και

γ) τα μέσα αναζήτησης λύσεων και διεξόδων.

Καμπάνιες
• Πραγματοποιήθηκε Διαγωνισμός Νέων, με σύνθημα
   «Άσ’ το πάνω μου».

O Διαγωνισμός έδωσε τη δυνατότητα 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 Διαγωνισμού, 128 συμμετέχοντες ανέδειξαν 
το ταλέντο τους, ανεβάζοντας τις πρωτότυπες δημιουργίες 
τους στο site του Διαγωνισμού www.astopanomou.com  
για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα.

Η επόμενη Καμπάνια της Συμμαχίας έχει τίτλο «Ilenia talks 
by Responsibility Alliance» και θα πραγματοποιηθεί εντός 
του 2021.

Προαγωγής της Υγείας στην Καβάλα

Σήμανση στα Σημεία Κατανάλωσης
• Δημιουργήθηκε ειδικό αυτοκόλλητο με το λογότυπο της 
   “Responsibility Alliance” που αναρτήθηκε στα ξενοδοχεία 
   της αλυσίδας GRECOTEL που συμμετέχει στη Συμμαχία

Ανάπτυξη υλικού 
• Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός έντυπου και ηλεκτρονικό 
   ενημερωτικό υλικό με επεξήγηση της πρωτοβουλίας 
   και χρηστικές πληροφορίες για τον καταναλωτή και τους 
   εργαζόμενους στην αλυσίδα διάθεσης.

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

Προστασία ανηλίκων
Ανάπτυξη της ιστοσελίδας www.socped.gr 

• To ηλεκτρονικό πρόγραμμα «ΑΛΚΟΟΛ & 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 
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, 
προκειμένου να βοηθήσει τους Δήμους μέλη του στην 
υλοποίηση της πολιτικής τους για την υποστήριξη 

των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, μέσω των Κοινωνικών 
Φαρμακείων, σύναψε Σύμβαση συνεργασίας με τον μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό “GIVMED | Share medicine 
Share life” (givmed.org), για την προσφορά λογισμικού που 
παρέχει τα ακόλουθα οφέλη:

1. Υποστήριξη στην κάλυψη αναγκών σε φάρμακα
2. Αξιοποίηση περισσευούμενων φαρμάκων
3. Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής
    αποθήκης φαρμακείου

Το παραπάνω λογισμικό βελτιώνει το επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών υγείας προς τους δημότες, δεδομένου ότι 
αυξάνεται η ταχύτητα εξυπηρέτησης των ωφελουμένων 
και καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους σε 
φάρμακα. 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.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρόγραμμα “GIVMED Share medicine Share life”

Οι Δήμοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Givmed  για το 2020 
είναι οι εξής:

• Δήμος Αγίας Βαρβάρας
• Δήμος Βέροιας
• Δήμος Θερμαϊκού
• Δήμος Καλαμαριάς
• Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
• Δήμος Λήμνου
• Δήμος Μεταμόρφωσης
• Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου
• Δήμος Σερρών
• Δήμος Σπατών-Αρτέμιδας
• Δήμος Σαλαμίνας
• Δήμος Ωραιοκάστρου

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 
κωδικών του για το λογισμικό.
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Συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ”

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, θέλοντας να συμβάλει στην ενίσχυση του 
τομέα της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές 
της χώρας μας, σύναψε σύμβαση συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 

“ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ”. 

Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ άλλων, προβλέπει δράσεις για την υποστήριξη των μικρών 
νησιωτικών κοινωνιών της Ελλάδας, δίνοντας την δυνατότητα επέκτασης προγραμμάτων, 
πρωτοβουλιών και δράσεων. Η κοινή αυτή προσπάθεια σκοπό έχει την ενίσχυση με ανθρώπους και 
μέσα, διευρύνοντας τόσο την αποδοτικότητα όσο και την απήχηση των κοινών δράσεων. 

Βάσει των παραπάνω, τον Οκτώβριο του 2020 προγραμματίστηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 
αποστολή της +πλευσης στον Αγ. Ευστράτιο σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων, που σκοπό είχε να προσφέρει δωρεάν εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις και υπηρεσίες. 

Συγκεκριμένα, από τους γιατρούς της ομάδας της +πλευσης εξετάστηκαν συνολικά 125 κάτοικοι του Αγ. 
Ευστρατίου και πραγματοποιήθηκαν 300 εξετάσεις, μέχρι την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης 
λειτουργίας των ιατρείων το μεσημέρι της Κυριακής.
Εγκαινιάζοντας τη συνεργασία, από την πλευρά του Δικτύου για πρώτη φορά συμμετείχε στην ομάδα 
της +πλευσης συνεργάτης ιατρός νευρολόγος, η κα Φαίδρα Καλλίγερου από την Εταιρεία Alzheimer 
Αθηνών, που παρείχε νευρολογικές εξετάσεις σε 10 ασθενείς καθώς και μία κατ’ οίκον επίσκεψη σε ασθενή που δεν είχε τη 
δυνατότητα μετακίνησης.

Έτσι, μετά από αίτημα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, πραγματοποιήθηκε έγκαιρη διάγνωση στους 
κατοίκους αυτού του απομακρυσμένου σημείου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνεργασία με ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ
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Συνεργασία του ΕΔΔΥΠΠΥ με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσ/νίκης για την υλοποίηση του Προγράμματος LLM 
CARE στους Δήμους μέλη του Δικτύου.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, 
προκειμένου να βοηθήσει τους Δήμους μέλη του στην 
υλοποίηση της πολιτικής τους για τους Ηλικιωμένους, 

έχει συνάψει Σύμβαση συνεργασίας με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ, με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Μπαμίδη, Καθηγητή της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, για την αξιοποίηση του 
Προγράμματος LLM Care, πρότυπου προγράμματος νοητικής 
και σωματικής ενδυνάμωσης, με διεθνείς παρουσιάσεις και 
δημοσιεύσεις. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί σε 
Πανελλήνια Συνέδρια του Δικτύου μας και ήδη έχουν λάβει 
σχετικές αποφάσεις και έχουν εκπαιδευτεί οι πρώτοι Δήμοι 
μέλη του Δικτύου ενώ εντάσσονται συνεχώς νέοι Δήμοι.

Το διάστημα της πανδημίας πραγματοποιήθηκε από το 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων σε συνεργασία 
με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαδικτυακή 
συνάντηση με θέμα: «LLM Care - Νοητική και Σωματική 
Ενδυνάμωση για ηλικιωμένους εν καιρώ πανδημίας στους 
ΟΤΑ-μέλη». 

Στη συνάντηση συμμετείχαν πάνω από 80 επαγγελματίες 
υγείας αλλά και διοικητικά στελέχη των ΟΤΑ-μελών του 
Δικτύου, από όλη την επικράτεια. Οι πολύ ενδιαφέρουσες 
παρουσιάσεις των ομιλητών αλλά και το διαδραστικό 
workshop είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
αρκετές ερωτήσεις που απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
σεμιναρίου. 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται, εδώ και μία δεκαετία, με 
ιδιαίτερη επιτυχία σε Δήμους και πλήθος φορέων που το 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρόγραμμα LLM Care στους Δήμους του Δικτύου

αξιοποιούν, μέσα από το πρόγραμμα πρακτικής Άσκησης 
Φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ στη χρήση νέων τεχνολογιών για 
τις υπηρεσίες υγείας.

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

Τα προβλήματα νοητικής και σωματικής υγείας 
δημιουργούν κοινωνική απομόνωση. Πολλά ηλικιωμένα 
άτομα με χρόνια προβλήματα ή με συμπτώματα άνοιας 
και γενικότερα οι διάφορες ευπαθείς ομάδες, όπως 
ασθενείς με Πάρκινσον καθώς και άτομα στο ευρύτερο 
φάσμα της νοητικής υστέρησης αντιμετωπίζουν αντίστοιχα 
προβλήματα. Οι δημοτικές αρχές, από την άλλη μεριά, δεν 
είχαν, μέχρι στιγμής, τη δυνατότητα να εφαρμόσουν κάτι το 
διαφορετικό ώστε να προάγουν την  φροντίδα της υγείας ή 
την εκπαιδευτική ενίσχυση των ατόμων αυτών.

Σήμερα, όμως, δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν οι 
νέες τεχνολογίες, προκειμένου να:

• ενισχυθεί η λειτουργικότητα τέτοιων πληθυσμιακών  
   ομάδων

• προαχθεί η σωματική και νοητική υγεία τους

• προληφθεί η περαιτέρω  επιδείνωσή τους
   και ο αποκλεισμός τους

• καταρτιστούν οι εργαζόμενοι, στο χώρο της κοινωνικής 
   φροντίδας, σε ιδιαίτερα προγράμματα & εργαλεία

• εισαχθεί η καινοτομία στις υπηρεσίες παροχής
   κοινωνικής φροντίδας

• αναβαθμιστεί το επίπεδο κοινωνικής πολιτικής
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Σύντομη Περιγραφή προγράμματος Σωματικής
Ενδυνάμωσης*

• Διαδικτιακή πλατφόρμα
• Σύγχρονες ασκήσεις σε μορφή παιχνιδιών
• Οπτική και ακουστική επεηεργασία
• Ασκήσεις ενδυνάμωσης, ισορροπίας, ευλυγισίας
   και αερόβιας ικανότητας
• Διαθέσιμο λογισμικό στην ελληνική, ιταλική
   και αγγλική γλώσσα

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

Σύντομη Περιγραφή προγράμματος Σωματικής
Ενδυνάμωσης*

• Διαδικτιακή πλατφόρμα
• Διαθέσιμο λογισμικό στην ελληνική γλώσσα
• Οπτική και ακουστική επεηεργασία
• 3D διαθέσιμες ασκήσεις ενδυνάμωσης της Μνήμης,   
   Ταχύτητας Επεξεργασίας, Προσοχής
   και Προσανατολισμού
• Εξατομικευμένη εξάσκηση
• Προσαυξανόμενο επίπεδο δυσκολίας

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

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρόγραμμα LLM Care στους Δήμους του Δικτύου

Στόχος μας

είναι να δημιουργήσουμε ομού 

θεμέλια ικανά για να αναπτυχθεί ένα 

πρόγραμμα τεχνολογικής αναβάθμισης 

των κατά τόπους υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας των Δήμων μελών, πάντοτε όμως 

στα πλαίσια των σημερινών οικονομικών δυ-

νατοτήτων τους και με γνώμονα όχι τη

συγκυριακή πιλοτική τους εφαρμογή, 

αλλά τη συντήρηση και διατήρησή 

τους στο χρόνο. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρόγραμμα LLM Care στους Δήμους του Δικτύου

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 καταβάλει το ποσό των 5.000€ + φπα/έτος για το ολοκληρωμένο Σύστημα 
Ενδυνάμωσης (Σωματικής & Νοητικής) στο οποίο παρέχεται από το ΑΠΘ δανεικός εξοπλισμός ενός (1) σταθμού εργασίας 
(1 pc και 1 αισθητήρας κίνησης). Σε περίπτωση που επιθυμεί τη χρήση μεμονωμένου λογισμικού, σωματικής ή νοητικής 
ενδυνάμωσης, το ποσό ανέρχεται στις 3.450€ +φπα /έτος, για έκαστο λογισμικό, χωρίς την παροχή εξοπλισμού.

Οι Δήμοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 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. 

Πλάνο Συνεργασίας - Τρόπος συμμετοχής Δήμων μελών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
µελών του δικτύου

Μin 5 ∆ήµοι

Ανάλυση, παραµετροποίηση
και προσαρµογή για τη σταδιακή
εγκατάσταση των συστηµάτων
στους ∆ήµο

Κατάρτιση και πιστοποίηση
προσωπικού των ∆ήµων

Εφαρµογή σε ηλικιωµένα άτοµα
και ευπαθείς οµάδες

Συµµετοχή στο Πρόγραµµα
Νοητικής ή/και Σωµατικής Ενδυνάµωσης

Ε∆∆ΥΠΠΥ ΑΠΘ

∆ΗΜΟΙΑΠΘ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ
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Πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών με τη μέθοδο της LINGUAPHONE για τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες

Το πρόγραμμα Linguaphone Digital School του ΕΔΔΥΠΠΥ, σκοπεύει στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, μέσα από 
σύγχρονα προγράμματα απομακρυσμένης παρακολούθησης (πλατφόρμα e-learning / digital school) τα οποία κατά την 
περίοδο της πανδημίας, αποδεδειγμένα έχουν φανεί πιο χρήσιμα από ποτέ.

Η παρακολούθηση του προγράμματος ενισχύει την γνώση της Αγγλικής γλώσσας με κύριο όφελος, την βελτίωση της 
επικοινωνίας. Την περίοδο που διανύουμε η διγλωσσία και ειδικά η γνώση των Αγγλικών είναι απαραίτητο εφόδιο για την αγορά 
εργασίας. Είναι βέβαιο ότι η ανεργία δημιουργεί και επιβαρύνει την υγεία του κόσμου (ψυχική και όχι μόνο), μιας και δεν έχουν 
όλοι ίσες ευκαιρίες για την πρόσβαση στη ΓΝΩΣΗ! Οι ΟΤΑ-μέλη μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δίνουν τη δυνατότητα 
αποστολής κωδικών πρόσβασης σε δημότες, με πολλαπλά οφέλη κυρίως για τις οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. 

Συνοπτικά:
• Το πρόγραμμα είναι εύκολο και απλό για τον χρήστη.

• Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα: 
   - English Course (Α1 και Α2) αφορά την εκμάθηση Γενικών Αγγλικών.
   - Business English (Β1, Β2 και C1) αφορά την εκμάθηση της γλώσσας και βελτίωση των δεξιοτήτων
      σε επαγγελματικό επίπεδο.

• Η ειδική επιδότηση για τους ΟΤΑ μέλη του δικτύου, προσφέρει πρόσβαση στην πλατφόρμα e-learning / digital school
   της Linguaphone.

• Πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορούν να έχουν όλα τα μέλη μίας οικογένειας με την χρήση ενός μόνο κωδικού.

Έως το τέλος του 2020, διανεμήθηκαν μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ και των Δήμων-μελών του Δικτύου, περισσότεροι από
650 κωδικοί ωφελώντας τους πολίτες και τις οικογένειές τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
«ΕΔΔΥΠΠΥ», δημιούργησε ένα νέο διαδικτυακό 
πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά, με την 

επιστημονική υποστήριξη του κ. Αναστάσιου Χατζή, 
Παιδιάτρου-Εντατικολόγου, τ. Συντονιστή-Διευθυντή 
ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, Μέλος 
του ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το πρόγραμμα αποτελείται από μία σειρά επτά (7) 
παρουσιάσεων με την παρακάτω θεματολογία: 
Κάπνισμα, Αλκοόλ, Εξαρτήσεις, Ατυχήματα, 
Παχυσαρκία, Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, 
Εμβολιασμοί εφήβων

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι 
ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση συγκεκριμένων 

πληθυσμιακών ομάδων όπως οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σε 7 θέματα αγωγής υγείας παιδιών, τα οποία αποτελούν τις 
κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας της παιδικής ηλικίας. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι στην ανατροφή των παιδιών γονείς 
και εκπαιδευτικοί, μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης ή και έγκαιρης ενημέρωσης τους. Σκοπός, η προετοιμασία 
των παιδιών ώστε να είναι γνώστες των συνεπειών της έκθεσης τους σε κινδύνους.

Το Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες διαδικτυακές παρουσιάσεις ξεκινώντας από την ενότητα “ΚΑΠΝΙΣΜΑ”, σε 4 
πιλοτικούς Δήμους-μέλη του Δικτύου. Συνολικά παρακολούθησαν πάνω απο 100 δημότες (γονείς, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες 
υγείας)  και δημοτικοί υπάλληλοι. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του κ. 
Χατζή και των συμμετεχόντων, στο τέλος κάθε εισήγησης.

Το πρόγραμμα προαγωγής υγείας «Από το Α έως το Ω: μία 
Ακαδημία για Γονείς», πραγματοποιήθηκε για 6η συνεχή 
χρονιά από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής 

Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α 
Κυριακού» υπό την αιγίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ. 
Το ανωτέρω πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 (οκτώ) δίωρες διαδραστικές 
συναντήσεις γονέων τη δεύτερη Τετάρτη κάθε μήνα στις 18:15-20:15 
από τον Οκτώβριο έως τον Μάϊο, όπου παρουσιάζονται θέματα 
σχετικά με την υγεία, την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των παιδιών, 
τις σχέσεις στην οικογένεια και το σχολείο.

Ως Δίκτυο δράττουμε την ευκαιρία και στηρίζουμε δράσεις όπως 
αυτή, με την προώθησή της στους ΟΤΑ-μέλη μας στοχεύοντας στην 
ενημέρωση για την προαγωγή υγείας όλων των πολιτών. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά μέσω Διαδικτύου

Από το Α έως το Ω Ακαδημία για γονείς
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Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής & Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γ. Πατούλη και με κεντρικό σκοπό την ευρεία 
και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν στην Πρόληψη και τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο 
δημιουργήθηκαν 20 θεματικά πεδία με αντίστοιχες επιστημονικές παρουσιάσεις.

Το  σχετικό υλικό καταρτίστηκε από τους Διευθυντές και τα στελέχη των Διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, με τη συμμετοχή επιπλέον εξειδικευμένων επιστημόνων και 
εντάσσεται στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου για την Υγεία των 
πολιτών, της Περιφέρειας Αττικής.

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει, σε όλους τους πολίτες, απλές γνώσεις για να διατηρήσουν την υγεία 
τους και απλά μέσα για την έγκαιρη προειδοποίησή τους πριν να εμφανίσουν συμπτώματα σοβαρών ασθενειών, ώστε να 
υιοθετήσουν αποτελεσματικές για την υγεία τους συμπεριφορές.

Το πρόγραμμα  υλοποιείται στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής με τη στενή συνεργασία του Ελληνικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και τους 66 Δήμους της Αττικής. Το περιεχόμενο των 20 θεματικών πεδίων γίνεται μέσω 
της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής και μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Δήμους και όλα τα ΜΜΕ για την καλύτερη 
ενημέρωση των πολιτών.
 
Ενημερωθείτε για το κάθε θεματικό πεδίο στον εξής σύνδεσμο:
20 θεματικά πεδία Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου της Υγείας για όλους τους πολίτες, από την Περιφέρεια Αττικής

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

20 θεματικά πεδία Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου
της Υγείας για όλους τους πολίτες
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -  SOCIAL MEDIA

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΔΔΥΠΠΥ

Η Ιστοσελίδα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(www.eddyppy.gr), επανασχεδιάζεται και αναμένεται 

να ολοκληρωθεί στα μέσα του επόμενου έτους. Στόχος 
είναι, η νέα μας ιστοσελίδα να αναβαθμίσει το επίπεδο 
διάδρασης των μελών με το Δίκτυο, μέσω ενός σύγχρονου 
και πιο φιλικού διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Στην ιστοσελίδα μας, που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 
επικοινωνίας και ενημέρωσης των εκπροσώπων των 
μελών του Δικτύου, αναρτώνται όλες οι δράσεις, τα τρέχοντα 
προγράμματα, οι εκστρατείες, οι εκδηλώσεις και τα νέα 
του Δικτύου. Στην αρχική σελίδα βρίσκονται οι πρόσφατες 
εκδηλώσεις και τα νέα, ενώ υπάρχει αρχείο Δελτίων Τύπου 
& Newsletter. 

Οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ μελών του Δικτύου, επισκέπτονται 
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 ΕΔΔΥΠΠΥ, προκειμένου να 
υλοποιηθεί η δράση. 

Στην ενότητα ΠΟΥ- Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις, αναρτώνται 
όλα τα ΝΕΑ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καθώς και 
χρήσιμο υλικό από τις Συναντήσεις Εργασίας του Δικτύου 
(παρουσιάσεις βίντεο κλπ) καθώς και από τις Συναντήσεις 
και τα Συνέδρια που συμμετέχει το Δίκτυο στο εξωτερικό.

Τους ετήσιους απολογισμούς του Δικτύου, κάθε χρόνο 
τους μοιράζουμε στους εκπροσώπους των Δήμων μελών 
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 διαδραστικός 
χάρτης πόλεων του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όπου μπορείτε 
να δείτε όλους τους Δήμους που συμμετέχουν στο Δίκτυο. 

Προτείνουμε λοιπόν σε όλους τους εκπροσώπους των ΟΤΑ 
μελών να επισκέπτονται συχνά τη σελίδα μας καθώς τους 
παρέχει πολλές & χρήσιμες πληροφορίες. Ευχόμαστε σε 
όλους καλή περιήγηση
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Η νέα ιστοσελίδα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ www.kepygeias.org, είναι γεγονός. Η ιστοσελίδα αυτή, δημιουργήθηκε με σκοπό 
να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους πολίτες σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη 
περιβάλλον. 

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, ο πολίτης 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 / μικροβιολογικά κέντρα, δομές υγείας, νοσοκομεία, 
ιδιωτικές κλινικές, ιατρικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές – μη κυβερνητικές εταιρείες στήριξης).
Επιπλέον, μπορεί να ενημερωθεί για τις τρέχουσες εκδηλώσεις των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, μέσα από δελτία τύπου που αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα.

Αντίστοιχα, χρήση της ιστοσελίδας των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ πραγματοποιούν και οι εκπρόσωποι των δήμων, οι οποίοι επιθυμούν να 
δημιουργήσουν ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Τέλος, η ιστοσελίδα φιλοξένει και το λογισμικό 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 φακέλου
    ανά δημότη.
2. Ενημέρωση των δημοτών για τα 11 νοσήματα που χρήζουν δια βίου έλεγχο, αυτόματα από το σύστημα
    και υπενθύμιση σε προκαθορισμένους χρόνους εκ νέου, αν δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες εξετάσεις 
    που τους έχουν προταθεί, βάσει των πρωτοκόλλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
3. Οργάνωση προληπτικών εξετάσεων για τους δημότες.
4. Παροχή Υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, βάσει των πρωτοκόλλων υγείας για τα 11 νοσήματα.
5. Διαχείριση αιτημάτων των δημοτών, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου.
6. Ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας.
7. Συστήματα παρόχων - ιατρών, εγγεγραμμένων συνεργατών στο ΚΕΠ Υγείας, όπου 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 του εκάστοτε
   δήμο ενώ ο τρόπος επικοινωνίας με τους δημότες γίνεται απλούστερος, άμεσος και ποιοτικότερος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -  SOCIAL MEDIA

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
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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 Περιφε-
ρειάρχες, Δήμαρχοι, οι ορισμένοι με απόφαση Π.Σ ή 
Δ.Σ. εκπρόσωποι (αιρετοί), οι συντονιστές (υπάλλη-
λοι-εξωτ. συνεργάτες των ΟΤΑ) οι αναπληρωτές τους 
όπου υπάρχουν καθώς και οι υπάλληλοι των ΚΕΠ 
Υγείας.

Η αποστολή του γίνεται σε μηνιαία βάση μετά το πέρας 
του μήνα. Υπολογίζεται ότι το Newsletter το λαμβάνουν 
πάνω από 2500 χρήστες.

Εφόσον δεν περιλαμβάνεστε στις ανωτέρω κατηγορίες, 
μπορείτε να λαμβάνετε το Newsletter του Δικτύου, 
μόνο εφόσον κάνετε εγγραφή. Η εγγραφή στο newslet-
ter είναι πολύ γρήγορη καθώς το μόνο που χρειάζεται 
είναι να πληκτρολογήσετε το email σας στη φόρμα 
εγγραφής που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής 
σελίδας του site www.eddyppy.gr. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -  SOCIAL MEDIA

NEWSLETTER
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -  SOCIAL MEDIA

FACEBOOK

YOUTUBE

https://m.facebook.com/kentrikidomikepygeias/

https://www.facebook.com/%CE%95%CE%94%CE%94%CE%A5%CE%A0%CE%A0%CE%A5-146541628794804

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχει το δικό του κανάλι στο youtube.

Ακολουθήστε μας για να βλέπετε πρώτοι όσα ανεβάζουμε!

https://www.youtube.com/results?search_query=%CE%B5%CE%B4%CE%B4%CF%85%CF%80%CF%80%CF%85
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Οι υπογεγραμμένοι: Λαδόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος, Ηλίας Μάνδρος και Αναστάσιος Καμούτσης, Μέλη που αποτελούμε 
την Εξελεγκτική Επιτροπή του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας υποβάλλουμε την 
έκθεσή μας για την διαχείριση από 1-1-2020 μέχρι και την 31-12-2020 ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήσαμε στο 

βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στα λογιστικά – οικονομικά βιβλία και στα δικαιολογητικά των δαπανών.
 
Τα έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 352.041,83€ η ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

   ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   Έσοδα από Συνδρομές   193.195,00 € 
   Επιχορηγήσεις      12.500,00 €

   Τιμ. παροχής υπηρεσιών   139.346,83 €
   Έσοδα από Δωρεές - Χορηγίες      7.000,00 €

Οι δαπάνες της χρήσης ανήλθαν σε 275.052,76€ , οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές προσωπικού:       42.723,60 €
Αμοιβές Τρίτων (Μελ/ετες, Λογιστές, Μηχανογράφοι κτλ): 203.021,40 €
Παροχές Τρίτων (Ταχυδρομικά, Τηλεπικοινωνίες κτλ):      3.424,72 €
Φόροι – Τέλη (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος):       1.522,37 €
Διάφορα Έξοδα (Μετ/κά, ταξιδιών, συνδρομές, γραφική ύλη):   20.260,37 €
Τραπεζικά Έξοδα:             784,27 €
Αποσβέσεις:          3.214,60 €
Έκτακτες Δαπάνες:            101,43 € 

Οι εισπράξεις για το παραπάνω έτος, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που μας δόθηκαν και ελέγξαμε, έφτασαν στο ποσό των 
417.733,96€ ενώ οι πληρωμές ανήλθαν σε 391.887,83€.
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα της 31/12/2020 είναι 70.908,97€

Το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης δηλαδή της 31/12/2019 ήταν 45.062,84€. 

Το παραπάνω ποσό είναι κατατεθειμένο

• Λογαριασμός όψεως Eurobank 222367  39.823,29 € 
• Λογαριασμός όψεως Eurobank   29.561,66 €
• Ταμείο        1.524,02 €
                 ----------------
                                                                         Άθροισμα:      70.908,97 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
- Από τον έλεγχο της διαχείρισης η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα στοιχεία τηρήθηκαν με τάξη και ακρίβεια.
- Ύστερα από τα παραπάνω η Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρεί ότι όλες οι δαπάνες από 1-1-2020 έως 31-12-2020
  που αναγράφονται στα σχετικά λογιστικά βιβλία πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

    Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.                  ΜΑΝΔΡΟΣ Η.               ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ Α.
           Πρόεδρος Επιτροπής                                Μέλος          Μέλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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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»

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
- 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
- Κέντρο Ζωής, www.kentrozois.gr

EΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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- 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
- 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

EΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

- 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 ΝΟΣΟ-
   ΚΟΜΕΙΟΥ «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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AΣΤΙΚΗ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

www.eddyppy.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Πλατεία Εργατικών Κατοικιών
151 24  Μαρούσι, Ισόγειο
Τ. 210 8067 888
Φ. 210 6105 641
Ε. info@eddyppy.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ B. EΛΛΑΔΑΣ

Α. Σαμανίδη 21
552 36 Δημαρχείο Πυλαίας - Χορτιάτη
Θεσσαλονίκη
Τ. 2313 301038
Φ. 2310 345981

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Τ. 210 6105 649
Φ. 210 6105 641
Ε. kepygeias@eddyppy.gr


