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Χαιρετισμός 
Προέδρου 

Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Φίλες και φίλοι,

Παρά τις αντιξοότητες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, 
καταφέραμε να συνεχίσουμε ακάθεκτοι το έργο μας. Η 
προηγούμενη χρονιά δοκίμασε τις αντοχές τόσο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης όσο και των πολιτών, καθώς η πανδημία Covid-19 
συνέχιζε να πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη αφήνοντας πίσω επιζήμιες, 
για τον ανθρώπινο οργανισμό, συνέπειες. Το Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. σε συνεργασία και με  επιστημονικούς 
φορείς, επιχείρησε μέσα από κάθε είδους δράσεις να ενημερώσει το 
κοινό και να συμβάλλει στην πρόληψη των νοσημάτων καθότι, όπως 
φάνηκε από μελέτες, πολλοί συμπολίτες μας είχαν παραμελήσει τον 
προσυμπτωματικό τους έλεγχο λόγω της πανδημίας. Με πολλαπλές 
εκστρατείες και προγράμματα, το Δίκτυο είναι πλέον ισχυρό και έμπειρο 
στην αντιμετώπιση των ευρύτερων παραμέτρων που σχετίζονται με την 
υγεία των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

Οι συντονισμένες ενέργειες του Δικτύου συνέβαλαν στην ορθή 
ενημέρωση και στην ανάδειξη της σημασίας του προσυμπτωματικού 
ελέγχου, ο οποίος αποδεικνύεται σωτήριος για την υγεία του πληθυσμού. 
Με νέα διαδικτυακά προγράμματα και με ενίσχυση των υπαρχόντων, 
δόθηκαν οι ανάλογες κατευθύνσεις για τη διατήρηση της ευζωίας. 
Συνεχίσαμε να στηρίζουμε και να ενισχύουμε, με υπευθυνότητα, τη 
σωστή πληροφόρηση των πολιτών, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που 
ισχύουν για τα αντίστοιχα νοσήματα.

Αρωγοί σε αυτές τις προσπάθειες ήταν και τα Κέντρα Πρόληψης για 
την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) τα οποία σε πλήρη συντονισμό με το ΕΔΔΥΠΠΥ, 
επικεντρώνονται μέσα από το λογισμικό τους σε 11, προτεινόμενα από 
τον Π.Ο.Υ. απειλητικά, για τη ζωή, νοσήματα (Καρκίνος του παχέος 
εντέρου, Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, Καρκίνος του μαστού, 
Καρδιαγγειακά νοσήματα, Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, Καρκίνος 
του προστάτη, Μελάνωμα, Κατάθλιψη, Οστεοπόρωση, ΧΑΠ και Άνοια). 
Η δημιουργία των ΚΕΠ Υγείας αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση το οποίο και αναγνωρίστηκε με την τιμητική 
βράβευση από τα Healthcare Business Awards στην κατηγορία 
«Προσφορά στην Υγεία από ΜΚΟ» ως Καινοτόμα Δημοτική Δομή 
Προσυμπτωματικού Ελέγχου «Μίας Στάσης».

Σε ό,τι αφορά στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής, η έναρξη 
του πιλοτικού προγράμματος  ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων 
αυτής ξεκίνησε το 2020, με τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης- 
Υμηττού, Μεγαρέων και Ν. Σμύρνης και επεκτάθηκε τον  Ιούλιο του 
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2021 και στους Δήμους Ηρακλείου Αττικής, Σαλαμίνας και Ωρωπού. Παρά το γεγονός, ότι οι δήμοι αυτοί 
προέρχονταν από διαφορετικές αφετηρίες, εκπροσωπούσαν διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες 
και παρουσίασαν διαφορετικά αποτελέσματα, κατάφεραν με τη σωστή καθοδήγηση και οργάνωση να 
ενταχθούν σε ένα κοινό σύστημα, με αποτέλεσμα τη μεγάλη συμμετοχή δημοτών και  συνολικά τις 20.000 
εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των ΚΕΠ Υγείας.

Αναφορικά με το μείζον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, όπως αυτό αποτέλεσε βασικό θέμα του ετήσιου 
17ου Συνεδρίου του Δικτύου, τα τελευταία χρόνια συντελεί στην ολοένα και μεγαλύτερη καταστροφή του 
οικοσυστήματος, προκαλώντας τεράστιες αλλαγές σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Γίνεται φανερό πως ο ρόλος του Δικτύου καθίσταται διαρκώς σημαντικότερος για τη διατήρηση της υγείας 
των πολιτών. Βάσει των συνεχών μεταβολών, εφαρμόζονται νέες πρακτικές και προγράμματα που έχουν 
ως στόχο την ορθή ενημέρωση, την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο.

Το Δίκτυo έχει ως βασικό του μέλημα τη διατήρηση της Δημόσιας Υγείας και την Πρόληψη, ώστε να 
τεθούν οι σωστές βάσεις για την ευζωία και τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων Υγιών Πόλεων. 
Συμπορευόμαστε σταθερά με τους 242 ΟΤΑ- μέλη μας και οραματιζόμαστε ένα καλύτερο μέλλον για το 
οποίο όλοι οφείλουμε να δραστηριοποιηθούμε.

Με τους θερμότερους
χαιρετισμούς μου,

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γιώργος Πατούλης

Περιφερειάρχης Αττικής
Πρόεδρος ΙΣΑ
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Αγαπητοί και Αγαπητές,

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

των πολιτών. Υποστηρίζει και ενθαρρύνει  την προώθηση συνεργειών των 
τοπικών αρχών, αλλά και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. 

Η Επιστημονική Επιτροπή (ΕE) του Δικτύου έχει συμβουλευτικό - γνωμοδοτικό 
ρόλο, υποστηρίζει και ενισχύει τη δράση του, παρέχοντας επαρκή 
επιστημονική υποστήριξη για την τεκμηρίωση των προτεινόμενων πολιτικών. 
Έτσι αναδεικνύει μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση την ανάγκη για τη 
διατομεακή συνεργασία, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή 
κάθε πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της ΕΕ του ΕΔΔΥΠΠΥ κατά τη 
διάρκεια αυτού του έτους ήταν η καταγραφή των 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. Στο διάστημα 
αυτό ολοκληρώθηκε η πολιτική που είχε επεξεργαστεί η ομάδα εργασίας της 
ΕΕ για τα ΚΕΠ υγείας, η οποία συνεργάστηκε με την ομάδα που είχε συσταθεί 
για την πολιτική πρόληψης ασθενειών, καθώς επίσης και με την ομάδα 
εργασίας των τεσσάρων πιλοτικών ΚΕΠ υγείας της Περιφέρειας Αττικής. 
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, σημαντική προτεραιότητα αποτελεί για την ΕΕ το πρόβλημα των 
εξαρτήσεων και για το λόγο αυτό συστάθηκε Ομάδα εργασίας αρμόδια για 
την επεξεργασία της πολιτικής για τις εξαρτήσεις, θέτοντας στο επίκεντρο την 
κοινωνική ένταξη των χρηστών. Εν αναμονή της δημοσίευσης της Εθνικής 
Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, η ομάδα βρίσκεται στην 
τελική φάση επεξεργασίας του σχετικού υλικού για τη διαμόρφωση της 
πολιτικής. 

Όσον αφορά στις πολιτικές που άπτονται των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, 
οι περισσότερες έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό και προέχει σε 
αυτή τη φάση να ξεκινήσει η διασύνδεση κατά την επεξεργασία των επιμέρους 
πολιτικών. 

Επίσης, τα μέλη της ΕΕ ενημερώνονται και συμμετέχουν στη διαδικασία με 
την οποία γίνεται η επεξεργασία των πολιτικών με την οποία δεσμεύονται να 
εργαστούν οι δήμοι, προκειμένου να καταθέσουν τον φάκελο πιστοποίησης για 
την επόμενη φάση. Ανάλογη ενημέρωση γίνεται στα μέλη της ΕΕ σχετικά με 
τις περιφερειακές συναντήσεις εργασίας, όπου συζητούνται τα θέματα δήμων.

Καθώς το Δίκτυο βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα 8 δίκτυα από τα συνολικά 32 

Χαιρετισμός 
Προέδρου 

Επιστημονικής 
Επιτροπής 
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στον κόσμο, που έχουν λάβει πιστοποίηση από τον Π.Ο.Υ., τα μέλη της ΕΕ ενημερώνονται και επικοινωνούν σχετικά 
με τη διαδικασία βάσει της οποίας οι πόλεις θα αποκτήσουν τα προαπαιτούμενα για να πιστοποιηθούν.  

Όπως κάθε χρόνο, η ΕΕ επεξεργάστηκε προτάσεις και πρότεινε τη θεματική για το 17ο Πανελλήνιο συνέδριο του 
ΕΔΔΥΠΠΥ, το οποίο πραγματοποιήθηκε υβριδικά, 11-12 Νοεμβρίου 2021, στα Λαγκάδια Αρκαδίας του Δήμου 
Γορτυνίας, με τίτλο «Covid-19 & Κλιματική Αλλαγή».  

Από τις κύριες προτεραιότητες όσον αφορά στις 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 και έχει 
επεξεργασθεί το ερωτηματολόγιο που ερευνά την Υγεία των κατοίκων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. Οι εργασίες 
για τα Προφίλ των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αιγάλεω βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχει ολοκληρωθεί του Δήμου 
Αμαρουσίου. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται χάρη στην πολύτιμη συμβολή και 
άριστη κατάρτιση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτύου, η οποία απαρτίζεται από 30 εκπροσώπους 

των Δήμων μελών.

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

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και την προηγούμενη χρονιά, το ΕΔΔΥΠΠΥ 
στάθηκε δίπλα στους Δήμους- μέλη του, προσφέροντας εύρος 
δράσεων. Η επιβολή των περιοριστικών μέτρων καθιέρωσε 

τη διεξαγωγή διαδικτυακών και υβριδικών εκδηλώσεων πανελλαδικά. 
Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις μπορέσαμε να πετύχουμε το βασικό 
μας σκοπό που είναι η προαγωγή της υγείας μέσω της πρόληψης.
Αξίζει να αναφερθούμε στα προγράμματά μας, τα οποία έτυχαν μεγάλης 
ανταπόκρισης και απέδειξαν την αναγκαιότητα διεξαγωγής δράσεων 
για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Σημαντική δράση για το Δίκτυο, 
αλλά και για τους δημότες- ωφελούμενους αποτελεί το πρόγραμμα 
παροχής βασικών γνώσεων Α’ Βοηθειών μέσω ημερίδων, αλλά και διά 
ζώσης για αυτή τη χρονιά, από τους Εθελοντές Εκπαιδευτές εθελοντικής 
Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων (ΕΔΟΚ). Συνολικά, ωφελήθηκαν 1868 
δημότες από 23 δήμους- μέλη.
Το Πρόγραμμα πρόληψης της Οστεοπόρωσης συνεχίστηκε για 15η 
χρονιά, με μετρήσεις οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας 
από ειδικευμένο προσωπικό. Κατά τη διάρκεια του 2021 ωφελήθηκαν 
1191 πολίτες σε 9 Δήμους και με την αρωγή του Συλλόγου Σκελετικής 
Υγείας Πεταλούδα 1246 πολίτες σε 15 δήμους, ενώ συνολικά οι 
ωφελούμενοι πλησιάζουν τους 100.000 (99.771), αποδεικνύοντας με 
αυτό τον τρόπο το σημαντικό ρόλο του Δικτύου στον προσυμπτωματικό 
έλεγχο.
Για 8η συνεχόμενη χρονιά συνεχίστηκε η Πανελλαδική Εκστρατεία 
Ενημέρωσης «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια», 
όπου συμμετείχαν 450 πολίτες από 15 δήμους.  Στο πλαίσιο του 
προγράμματος υφίσταται πολυετής συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο 
Αθηνών, την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και την Ελληνική 
Εταιρεία Λοιμώξεων, ώστε να υπάρχει επιστημονική ενημέρωση 
για την ορθή χρήση των Αντιβιοτικών και τη σημασία των εμβολίων 
στην πρόληψη της υγείας. Μέσα στη φετινή χρονιά, για πρώτη φορά, 
δημιουργήθηκε ενημερωτικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό spot και 
διανεμήθηκαν 500.000 φυλλάδια σε 98 δήμους τα οποία είχαν ως στόχο 
την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα οφέλη του εμβολιασμού έναντι 
της Covid-19. 
Ένα πρόγραμμα του Δικτύου για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, 
είναι αυτό της δημιουργίας Συμβουλευτικών Σταθμών για την 
Άνοια, σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, για τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο της νόσου, τη στήριξη των πασχόντων 



10   |   ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

δημοτών, καθώς και την ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους. Μέχρι και το 2021 συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα 94 ΟΤΑ- μέλη και 217 Επαγγελματίες Υγείας. Πολύτιμη πρωτοβουλία αποτελεί η δημιουργία της Γραμμής 
Βοήθειας για την Άνοια 1102 από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, του 
Υπουργείου Υγείας και του ΕΔΔΥΠΠΥ.
Σημαντικά προγράμματα του Δικτύου είναι επίσης: το πρόγραμμα Ενίσχυσης της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού 
των Οστών σε συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», που πραγματοποιήθηκε σε 13 επιπλέον Δήμους 
στο σύνολο των 47, με 445 συλλογές δειγμάτων από εθελοντές δότες, το πρόγραμμα LLM Care για τη νοητική και 
σωματική ενδυνάμωση, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που ενισχύθηκε μέσα από 
τη δημιουργία των Συμβουλευτικών Σταθμών Άνοιας, το πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικών της Linguaphone και το 
πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, σε συνεργασία με τη Vodafone, που προάγει την προληπτική ιατρική και καλύπτει τους 
ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές.
Με τις Διαδικτυακές ημερίδες σε θέματα που αφορούν στην Κατάθλιψη, τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, τη νόσο Cov-
id-19 και την προστασία των παιδιών στη Θάλασσα, το Δίκτυο ενίσχυσε την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτών, 
καθώς οι ημερίδες αυτές προβλήθηκαν από περίπου 34.000 άτομα. Στοχεύοντας σε γονείς και εκπαιδευτικούς, 
το Δίκτυο ολοκλήρωσε τη διεξαγωγή διαδικτυακού προγράμματος από τον κ. Αναστάσιο Χατζή, Παιδίατρο- 
Εντατικολόγο, Συντονιστή και Διευθυντή της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Αποτελούνταν από 7 
θεματικές ενότητες οι οποίες ήταν το κάπνισμα, το αλκοόλ, οι εξαρτήσεις, τα ατυχήματα, η παχυσαρκία, τα Σεξουαλικά 
Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) και οι εμβολιασμοί των εφήβων. Συνολικά συμμετείχαν 67 ΟΤΑ- μέλη. Επιπλέον, σε 
μία σειρά 6 επεισοδίων, παρουσιάστηκε η καμπάνια “Ilenia talks by Responsibility Alliance” σε συνεργασία με τη 
Συμμαχία για την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών- Responsibility Alliance”, ως προς την ενημέρωση 
και εκπαίδευση των καταναλωτών για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. 
Καθώς εξελισσόμαστε διαρκώς, εντάξαμε στις δράσεις μας δύο νέα προγράμματα. Το πρώτο, είναι το Πρόγραμμα 
πρόληψης κατά του καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας, το οποίο διοργανώνεται από τα ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία 
με την Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου. Το πρόγραμμα διεξήχθη, αρχικά σε 4 Δήμους- 
πιλότους με διαδικτυακή ενημέρωση και έπειτα, με τον αντίστοιχο προσυμπτωματικό έλεγχο που είναι τα Τεστ 
ΠΑΠ, με συλλογή δειγμάτων από επαγγελματίες υγείας και αποστολή τους σε κυτταρολογικά εργαστήρια δημόσιων 
νοσοκομείων. Ενώ,  το δεύτερο, αφορά στην Πρόληψη Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής με Φορητό Υπερηχογράφο 
που δώρισε στο Δίκτυο η Εταιρεία Ενδοσκοπική Α.Ε. και πραγματοποιήθηκε μέσα από τα ΚΕΠ Υγείας. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες άνω των 65 ετών και ο έλεγχος ξεκινά από τα 55 έτη εάν υπάρχει ιστορικό σε 
συγγενή πρώτου βαθμού. Έχουν ωφεληθεί περισσότεροι από 500 δημότες από 5 Δήμους- πιλότους.
Το ΕΔΔΥΠΠΥ στηρίζει και προωθεί στους Δήμους- μέλη του το θεσμό των ΚΕΠ Υγείας, των οποίων οι δράσεις έχουν 
ως βασικό σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση. Η δομή των ΚΕΠ Υγείας χαράζει 
στην Ελλάδα, μια στρατηγική στην Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας των πολιτών, για πρώτη φορά ισάξια με τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα. Πανελλαδικά λειτουργούν 150 δομές «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ» με περισσότερες από 600.000 πράξεις 
ωφέλειας για τους πολίτες και 126.000 εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου. 
Προχωρούμε πάντα με γνώμονα την Πρόληψη μέσω του Προσυμπτωματικού Ελέγχου, ως μοναδική ασπίδα 
προστασίας της υγείας των πολιτών. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άοκνα πάνω στους στόχους 
που έχουμε θέσει για την περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Μαρία Αϊδίνη

Γενική Διευθύντρια
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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   

Χρύσα Παρίση 
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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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Το 2021, η πανδημία Covid 19 συνεχίζει να ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα  και να θέτει σε δοκιμασία  ανθρώπους, δομές, 
τα συστήματα υγείας, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή των χωρών, την ανθεκτικότητα των κοινωνιών, την 
επιστημονική κοινότητα. Αυτή η δεύτερη χρονιά της πανδημίας, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την πρώτη.

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 τους 
Δήμους  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 2021, εναρμονίζοντας 
την Πολιτική του με αυτήν του Π.Ο.Υ. και των Υγιών 
Πόλεών, δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα στην εκστρατεία 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για 
τον εμβολιασμό, την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 για 
τους εμβολιασμούς και βέβαια την τιτάνια προσπάθεια 
που ξεκίνησε ο Π.Ο.Υ. και όλα τα κράτη μέλη σε όλο τον 
Πλανήτη για τον καθολικό εμβολιασμό έναντι του sars-
cov-2 με τα νέα εμβόλια ώστε να ανακοπεί η εξέλιξη της 
πανδημίας και να προστατευθεί ο πληθυσμός.

Το 2021 είναι επίσης μια χρονιά που συμβαίνουν σε 
όλη την Ευρώπη μεγάλες και εκτεταμένες οικολογικές 
καταστροφές, αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης. Ο Π.Ο.Υ. 
αναδεικνύει όλο και περισσότερο δυναμικά την εξάρτηση της υγείας των ανθρώπων με την υγεία όλων των οικοσυστημάτων 
και την προστασία του Πλανήτη από ανεξέλεγκτες ανθρώπινες παρεμβάσεις που έχουν οδηγήσει σε ανισορροπία. Τα θέματα του 
Πλανήτη μας, και η διασύνδεσή τους με την Δημόσια Υγεία αναδεικνύονται τώρα μετ επιτάσεως και μια νέα ατζέντα προωθείται, 
η Ενιαία Υγεία!!
   
Στην Ευρώπη, η νέα αυτή Ατζέντα μαζί με το Ενιαίο Πρόγραμμα Εργασίας, δημιουργεί νέες συνθήκες και νέες πολιτικές στην 
Δημόσια Υγεία που σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με τους 6 Πυλώνες Προαγωγής Υγείας των Υγιών 
Πόλεων και τους 17 Στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργεί ένα πολυσύνθετο πλέγμα διασταυρούμενων πολιτικών ολιστικής 
πολιτικής και δράσης που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τον νευραλγικό ρόλο των πόλεων στην Προστασία της Υγείας και 
δημιουργεί την ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού πολιτικού και υπηρεσιακού που θα έχουν την γνώση και τις ικανότητες 
να διαχειριστούν και να εφαρμόσουν  τις νέες πολιτικές  στις νέες συνθήκες, Με την έναρξη της δεύτερης δεκαετίας του 21ου 

Εισαγωγή
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αιώνα, φαίνεται να έχουμε πλέον απομακρυνθεί οριστικά από γνώσεις και πρακτικές που καθόριζαν την πολιτική μας για την 
υγεία τον προηγούμενο αιώνα.

Το Ελληνικό Δίκτυο είναι παρόν σε αυτές τις εξελίξεις με συμμετοχές σε αρκετές ομάδες εργασίας στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων και με συμμετοχή 7 Ελληνικών Πόλεων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο. 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο και ισχυρό Δίκτυο και να έχει μια υποδειγματική 
οργάνωση και λειτουργία που διευκολύνει την συνέργεια, την συνεργασία, την διατομεακή συνεργασία, την εσωτερική δικτύωση 
και έχει παρουσιασθεί και αναλυθεί σε συναντήσεις εργασίας και στα άλλα Εθνικά Δίκτυα εντός και εκτός 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 Δήμοι του Δικτύου να μετέχουν στις Συναντήσεις και τις Ομάδες Εργασίας του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων. 

Το 2021 είναι επίσης η χρονιά που το Ελληνικό Δίκτυο λαμβάνει την Πιστοποίησή του στην 7η Φάση των Υγιών Πόλεων μετά την 
κατάθεση του σχετικού φακέλου και την επιτυχή αξιολόγησή του από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Ο.Υ. Ιδιαίτερη επιτυχία 
είναι ότι ανήκει στην 1η ομάδα των 8 πρώτων πιστοποιήσεων. 

Διονυσία Παπαθανασοπούλου
Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις 
το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.,
μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα.
Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Εισαγωγή

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
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Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

To 2021 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ανακτά σταδιακά 
τους ρυθμούς του και επανέρχεται σε συνθήκες 
κανονικότητας όπως είχαν σχεδιαστεί στην προ cov-

id 19 εποχή για να υποστηρίξουν τις πόλεις μέλη στην 
νέα απαιτητική πολυσύνθετη πολιτική. Αλλάζει εντελώς 
η σύνθεση και η επικεφαλής του Κεντρικού Γραφείου και 
ξεκινά η λειτουργία τριών Επιτροπών  υποστηρικτικών του 
Δικτύου. Της Advisory Committee που προϋπήρχε, της 
Επιστημονικής Επιτροπής και της Πολιτικής Επιτροπής που 
είναι δύο νέες επιτροπές.

Η Advisory Committee παραμένει διευρυμένη, ενιαία 
(πόλεις και Δίκτυα) με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες και 4 
τακτικές Συναντήσεις Εργασίας. Στα πλαίσιά της λειτουργούν 
2 υποομάδες. Μιά των Εθνικών Δικτύων  με μέλη τους 
Εθνικούς Συντονιστές της Επιτροπής και μία από Πολιτικούς 
μέλη της Επιτροπής που χρησιμεύει ως σύνδεσμος με την 
Πολιτική Επιτροπή. Η Εθνική Συντονίστρια του Ελληνικού 
Δικτύου συνεχίζει να είναι εκλεγμένο μέλος για 9η 
συνεχόμενη χρονιά, εκλεγμένη Πρόεδρος των Εθνικών 
Δικτύων ( 8 έτη και τώρα Προεδρεύουσα στην υποομάδα 
των Εθνικών Συντονιστών), γεγονός μοναδικό και θέση 
ιδιαίτερα σημαντική. Η Advisory Committee εξακολουθεί 
να συνεργάζεται με το Κεντρικό Γραφείο για την χάραξη 
της στρατηγικής των Υγιών Πόλεων στην Ευρώπη καθώς 
και αρκετά οργανωτικά και επιστημονικά θέματα που 
αφορούν την λειτουργία, την επιστημονική υποστήριξη και 
την τεχνική βοήθεια των πόλεων. Παραμένει ο Σύνδεσμος 
μεταξύ Εθνικών Δικτύων και πιστοποιημένων πόλεων 
με τον Π.Ο.Υ., και γενικά εργάζεται για την εξέλιξη του 
Προγράμματος στην Ευρώπη. 
ροφα. 

Η Επιστημονική Επιτροπή, νεοσύστατο όργανο, με Πανε-
πιστημιακούς από όλες τις Χώρες μέλη που έχουν μεγάλη 
εμπειρία με το πρόγραμμα των Υγιών Πόλεων, ανέλαβε την 
αξιολόγηση των αιτήσεων πιστοποίησης και την επεξεργασία 
ειδικών επιστημονικών θεμάτων. Τα μέλη επιλέγονται από 
τον Περιφερειακό Διευθυντή του ΠΟΥ Ευρώπης κατόπιν 
αίτησής τους. Σε αυτλην την Επιτροπή δεν υπάρχει ελληνική 
συμμετοχή.

Η Πολιτική Επιτροπή, επίσης νεοσύστατο όργανο, αποτελείται 

από Πολιτικούς της αυτοδιοίκησης που είναι υπεύθυνοι για 
το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις, συνεδριάζει 2 φορές τον χρόνο 
και παίρνει θέση σε θέματα που άπτονται της πολιτικής των 
Υγιών Πόλεων, συμβουλευτικά προς τον Περιφερειακό 
Διευθυντή του ΠΟΥ Ευρώπης από τον οποίο επιλέγονται 
κατόπιν αίτησής τους. Στην Επιτροπή αυτή έχουμε ελληνική 
συμμετοχή, αυτήν του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας 
Ανδρέα Λεοτσάκου. Στην διάρκεια του 2021 η Επιτροπή

Μηνιαίες Θεματικές Συναντήσεις Εργασίας Συντονιστών 
Δικτύων και Πόλεων

Από τον Φεβρουάριο του 2021 ξεκίνησαν να 
πραγματοποιούνται μηνιαίες θεματικές Συναντήσεις 
Εργασίας των Εθνικών Συντονιστών και των Συντονιστών 
των Πόλεων με θέματα πρακτικού ενδιαφέροντος που 
έχουν συζητηθεί προταθεί και εγκριθεί από την Advisory 
Committee. 

Ετήσια Συνάντηση Εργασίας μελών Ευρωπαϊκού Δικτύου

Στις 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακά η Ετήσια 
Συνάντηση Εργασίας των Συντονιστών και των Πολιτικών 
των Πόλεων και των Εθνικών Συντονιστών του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων. Λόγω τς συνεχιζόμενης πανδημίας 
και των απαγορευτικών μέτρων καταργήθηκε το Ετήσιο 
Τεχνικό Συνέδριο που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην 
Αγία Πετρούπολη.

Συζητήθηκαν σε ολομέλεια θέματα πρακτικής εφαρμογής 
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις, παρατηρήσεις επί της 
εφαρμογής, προτάσεις, προτάσεις που αφορούν την 
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λειτουργία του Δικτύου γενικότερα, θέματα Δικτύωσης 
και συνεργασίας, επικοινωνίας με τα Κεντρικά Γραφεία, 
επιστημονικό υλικό που πρέπει να παραχθεί.

Στην συνέχεια χωρίστηκαν σε επί μέρους Συναντήσεις 
Εργασίας οι Συντονιστές των Πόλεων και οι Συντονιστές των 
Δικτύων. Την Συνάντηση των Εθνικών Δικτύων οργάνωσε, 
συντόνισε και προήδρευσε η Συντονίστρια του Ελληνικού 
Δικτύου ως εκ της αρμοδιότητάς της στην Advisory Com-
mittee.

/////////////////////////////////////////////////////////////

B. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ 
    ΠΟΛΕΩΝ

Κατά την διάρκεια του 2021 σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
λειτούργησαν Ομάδες Εργασίας για την επεξεργασία 
διαφόρων θεμάτων, στις οποίες από ελληνικής 

πλευράς μετείχαν ανά Ομάδα οι:

1. Environment and Health Working Group

Μετέχουν 18 πόλεις και Εθνικά Δίκτυα και την συντονίζει η 
Συντονίστρια του Δήμου της Ουτρέχτης, Miriam Weber. Η 
ομάδα συνεργάζεται από κοινού με το WHO Working Group 
on Collaboration OF Local and Subnational Authorities 
(CoLSA). Από ελληνικής πλευράς μετέχουν: η Συντονίστρια 
του Δικτύου  Ν. Παπαθανασοπούλου, οι Συντονιστές των 
Δήμων Σταυρούλα Κοφινά ( Αγίας Βαρβάρας)  Γιάννης 
Φέρρας ( Μεταμόρφωσης) και η  Δρ. Ε. Φερεκύδου (ΙΚΠΙ)

2 PLACE standard tool. Place, Health, Inequalities & 
Well-Being Working Group

Η Ομάδα αυτή (11 πόλεις και Εθνικά Δίκτυα), συντονίζεται 
από το Πανεπιστήμιο της Σκωτίας,  Prof. John Howie (PHS)   
και έχει αναλάβει να υποστηρίξει πλεόν τους Δήμους στην 
εφαρμογή του« εργαλείου» Place Standard Tool για την 
πληρέστερη μελέτη των Χώρων ανεξαρτήτως μεγέθους, 
στα πλαίσια 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.

3  Healthy Ageing Task Force. 

H Ομάδα αυτή (11 πόλεις) εργάζεται ως συνέχεια της 
προϋπάρχουσας για την Υγιή Γήρανση, σε θέματα υλοποίησης 
της πολιτικής για την υγιή γήρανση σε συνδυασμό με την 
πολιτική για την ανθεκτικότητα. . Επικεφαλής- συντονιστής 
είναι ο Dt. Manfrend Huber (WHO) και από ελληνικής 
πλευράς μετέχουν σε μόνιμη βάση ο Γιάννης Φέρρας 
(Δήμος Μεταμόρφωσης). 

4. Safe and Sustainable Urban Transport Taskforce

Στην Ομάδα μετέχουν 8 πόλεις και Εθνικά Δίκτυα με 
επικεφαλής συντονιστή τον Jonathon Passmore (WHO). 
Από Ελληνικής πλευράς μετέχει ο Κωνσταντίνος Ασίκης ( 
Δήμος Φαρκαδόνας). Η Ομάδα έχει θέσει ως προτεραιότητα 
την δημιουργία ενός Σχεδίου Εργασίας για τις Υγιείς Πόλεις. 

5. Urban Preparedness Working Group

Η Ομάδα αυτή είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ WHO UN 
Habbitat και εργάστηκε στο να εντοπίσει τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 στο πλαίσιο 
της συνεργασίας ΠΟΥ/Ευρώπης και ΟΗΕ-Habitat για την 
ενίσχυση της αστικής ετοιμότητας και ανθεκτικότητας. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις 24 Νοεμβρίου του 
2021. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι:

Αναστασία Κεντεποζίδου ( Δήμος Αγίων Αναργύρων 
Καματερού), Κωνσταντίνος Ασίκης (Δήμος Φαρκαδόνας), 
Δήμος Δημαράς (Δήμος Σιθωνίας), Φανή Σιώρη (Δήμος 
Μεταμόρφωσης), Στέφανος Τσιπουράκης (Δήμος 
Αμαρουσίου), Κυπαρισένια Σαμαρά (Δήμος Αιγάλεω), 
Ευστλαθιος Ρεστέμης (Δήμος Ασπροπύργου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
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WΕΒiNARS

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

WHO Knowledge Sharing - Violence and Injury Preven-
tion, Commercial Determinants of Health, Healthy food 
systems, Healthy Transportation, Health emergency and 
disaster risk management κα. 

ΠANDHMIA Covid-19  

Την χρονιά αυτή το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
εξακολούθησε να δίνει βαρύτητα,  στην υποστήριξη 
των Δήμων μελών του και των Εθνικών Δικτύων όσο 
αφορά την τεχνογνωσία για την διαχείριση της κρίσης, 
κυρίως όμως έδωσε βάρος στην πληροφόρηση και 
στην προετοιμασία των Δήμων για να αναλάβουν να 
πληροφορήσουν σωστά τον πληθυσμό και να διαχειριστούν 
σωστά το θέμα του καθολικού εμβολιασμού έναντι του ιού. 
Πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας 
με τους Συντονιστές των Εθνικών Δικτύων και των Πόλεων 
σε μηνιαία βάση και παρήχθη αρκετό πληροφοριακό 
υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό, για όλες τις ηλικίες και 
για όλες τις κατηγορίες πληθυσμού το οποίο και στο 
δικό μας Δίκτυο χρησιμοποιήθηκε και ως υλικό για την 
Πανελλήνια Εκστρατεία για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια 
που προετοιμάστικε στις αρχές του 2022.

/////////////////////////////////////////////////////////////

Γ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ

1. 10th Global Conference on Health Promotion.
    13–15 December 2021.
    Health Promotion for Well-being, Equity and
    Sustainable Development

Η Συντονίστρια του Ελληνικού Δικτύου προτείνεται 
και επιλέγεται να εκπροσωπήσει και να μιλήσει εκ 
μέρους του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων στο 

10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Προαγωγής της Υγείας στις 13–15 
December 2021, (WHO- 10th Global Conference on Health 
Promotion), με θέμα: “The global Healthy Cities movement 
as a strategic vehicle to implement the Geneva Charter 
of wellbeing at the local level”.  Αξιοσημείωτο είναι ότι για 
πρώτη φορά σε τέτοιο θεματικό Συνέδριο του ΠΟΥ δίνεται 
βήμα στις Πόλεις σε συγκεκριμένη ενότητα όπου υπάρχει 
ένας εκπρόσωπος πόλεως η Εθνικού Δικτύου από κάθε 
Ηπειρο.
Ως παράδειγμα της νέας πολιτικής προσέγγισης των Υγιών 
Πόλεων και του νέου ρόλου που καλούνται να παίξουν οι 
Τοπικοί Αρχοντες στην Προαγωγή Υγείας, αναφέρθηκε 
ενδεικτικά η πολιτική δέσμευση των Ελλήνων Δημάρχων 

των Δήμων μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου καθώς επίσης 
και του Προέδρου του Δικτύου όσο αφορά όλα τα μέλη του.  

2. Russian Healthy Cities Association- International
    Conference. 24 November, 2021.

Το Συνέδριο είναι συνδιοργάνωση με τον Π.Ο.Υ. Ευρώπης 
απευθύνεται και σε όλες τις ανατολικές χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ενωσης όπου γίνεται μεγάλη προσπάθεια να 
αναπτυχθεί το πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις και να δημιουργηθούν 
Εθνικά Δίκτυα και λαμβάνει Χώρα διαδικτυακά. 2 Εθνικοί 
Συντονιστές και 1 Συντονίστρια Δήμου έχουν κληθεί για να 
αναπτύξουν την μεθοδολογία της ολιστικής προσέγγισης σε 
επί μέρους πολιτικές. Η Συντονίστρια του Ελληνικού Δικτύου 
επίσημα προσκεκλημένη από τους οργανωτές για να λάβει 
μέρος στο Στρογγυλό Τραπέζι «Healthy urban planning: the 
role and place of adolescents in the city». Είχε την ευκαιρία 
να αναπτύξει την ελληνική μεθοδολογία ανάπτυξης όλων 
των πολιτικών σε 9 άξονες που δίνουν την δυνατότητα της 
ολιστικής προσέγγισης και της διατομεακής συνεργασίας. 

3. Συνεχής υποστήριξη του Κυπριακού Δικτύου Υγιών 
    Πόλεων καθώς και των υπό πιστοποίηση πόλεών του. 

Οι Υγιείς Πόλεις δεσμεύονται ήδη από τις αιτήσεις 
πιστοποίησης και ως πόλεις και ως Δίκτυα να συνδράμουν 
τον ΠΟΥ μεταφέροντας το μήνυμα και την μεθοδολογία της 
Προαγωγής Υγείας και την εφαρμογή της σε τοπικό επίπεδο 
όπου χρειάζεται. Με αυτήν την έννοια υποστηρίζουμε 
δυναμικά εδώ και αρκετά χρόνια και το Κυπριακό 
Δίκτυο. Κατά την διάρκεια του 2021 πραγματοποιήθηκαν 
διαδικτυακές συναντήσεις από την Συντονίστρια του Δικτύου 
κ. Παπαθανασοπούλου, τόσο με τις υπό πιστοποίηση 
πόλεις Λεμεσού και Γεροσκήπου, επίσκεψη στον Δήμο 
Γεροσκήπου και παρουσίαση στο ΔΣ και σε φορείς της 
πόλης του Προγράμματος,  όσο και με την Συντονίστρια 
του Κυπριακού Δικτύου. Εργαστήριο με όλα τα μέλη 
του Δικτύου. Τα εργαστήρια θα συνεχιστουν και το 2022. 
Παροχή τεχνογνωσίας για την συμπλήρωση της αίτησης 
πιστοποίησης και του Δικτύου και των Πόλεων. 

4. Συνεργασία με WHO- EMRO.

Το 2020 είχε ξεκινήσει μια συνεργασία μεταξύ WHO EMRO 
και WHO Europe με αιχμή το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων με σκοπό την δημιουργία Εθνικών Δικτύων και στις 
Χώρες του EMRO βλέποντας πως λειτουργούν στην πράξη 
οι Υγιείς Πόλεις και ένα υποδειγματικό Εθνικό Δίκτυο. Για 
τον σκοπό αυτό οργανώθηκε ένα study visit με επικεφαλής 
τον Υφυπουργό Υγείας του Ιράν και τους επικεφαλής των 
δύο περιφερειακών Γραφείων του ΠΟΥ. Η επίσκεψη είχε 
στεφθεί με μεγάλη επιτυχία και η σύνοψη που έγραψε προς 
όλους και κατέθεσε στον ΠΟΥ ο Σύμβουλος του Υπουργού 
αποτελεί ένα εγκώμιο επί της ουσίας για το Ελληνικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων. Μεσολάβησε η πανδημία οπότε οι 
προγραμματισμένες επισκέψεις δεν έλαβαν Χώρα, υπήρξε 
όμως μια περιστασιακή αλληλογραφία με το Γραφείο του 
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ΠΟΥ στο Ιράν από το οποίο πληροφορηθήκαμε, μαζί με 
ευχαριστίες, ότι δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια του 2021, 
το 1ο Εθνικό Δίκτυο σε Χώρα του WHO EMRΟ, στο Ιράν, με 
την συμμετοχή των πρώτων 10 Δήμων, παρά τις δυσκολίες 
της πανδημίας.

///////////////////////////////////////////////////////////// 

Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Το 2021 είναι η χρονιά που ξεκινά επί της ουσίας 
η υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις 
με τις δεσμεύσεις της 7ης Φάσης και με τις εξής 

προτεραιότητες:

1.
Εμπέδωση αρχών αξιών φιλοσοφίας και μεθοδολογίας 
Υγιών Πόλεων σε όλους τους Δήμους μέλη. «Δεν αφήνουμε 
κανέναν πίσω» Κοινή ταυτότητα

2.
Θεωρητική προσέγγιση της Προαγωγής Υγείας από πλευράς 
Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. Ο ρόλος που καλούνται να παίξουν 
οι Τοπικές αρχές. Καθορισμός εννοιών και κοινή χρήση 
στους Δήμους μέλη

3.
Δραστηριοποίηση όλων των Δήμων μελών του Δικτύου 

4.
Δημιουργία απαραίτητης δομής Υγιών Πόλεων στον κάθε 
Δήμο. Παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης

5.
Εναρξη υλοποίησης τριών κοινών πολιτικών για όλους τους 
Δήμους

6.
Ενημέρωση για πολιτικές, θέματα, βιβλιογραφία και 
συνέδρια του ευρωπαϊκού Δικτύου

7.
Καλλιέργεια της Δικτύωσης και της Διατομεακής 
συνεργασίας

8.
Σταδιακή υλοποίηση των πολιτικών που επεξεργάζεται το 
Επιστημονικό Συμβούλιο από τους Δήμους μέλη

Και τέλος, πλήρη εφαρμογή όλων των κριτηρίων του ΠΟΥ 
για τους Δήμους μέλη των Εθνικών Δικτύων από όλους 
τους Δήμους, μέχρι το 2025 που θα αξιολογηθούμε. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω ξεκίνησε από την 
Συντονίστρια του Δικτύου μια προσπάθεια επί μέρους 
συναντήσεων με τους Δήμους μέλη ανά γεωγραφική 

Περιφέρεια. Οι συναντήσεις αυτές ξεκίνησαν ως άτυπες, 
με μορφή εργαστηρίου και με συγκεκριμμένο ενημερωτικό 
υλικό και τεχνικές οδηγίες και εχουν σαν σκοπό την παροχή 
βοήθειας στον κάθε Δήμο, την καλλιέργεια μιας άμεσης 
επαφής, την δημιουργία δικτύωσης, την γνωριμία όμορων 
Δήμων μελών μεταξύ τους και την εξάλειψη του φαινομένου 
της ανισότητας μεταξύ των μελών. Η εξοικείωση με την 
χρήση της τεχνολογίας και των διαδικτυακών συναντήσεων 
βοήθησε στην πραγματοποίηση αυτής της αναγκαιότητας. 

Μετά την επεξεργασία και προτυποποίηση του σχετικού 
υλικού ξεκίνησε η πραγματοποίηση των συναντήσεων 
εργαστηρίων αρχής γενομένης από την Βόρειο Ελλάδα 
όπου πραγματοποιήθηκαν πειραματικά  2 εργαστήρια στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  και 2 στην Κεντρική 
Μακεδονία. Με την αφορμή αυτή άρχισαν να καταγράφονται 
και δυσκολίες, προβλήματα καθώς και προτάσεις των 
μελών, να λύνονται απορίες και να υποστηρίζεται ο κάθε 
Δήμος, που συμετείχε,  στο έργο του. Η πρωτοβουλία αυτή 
εντατικοποιήθηκε το 2022. 

/////////////////////////////////////////////////////////////

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19 - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων εναρμονίζει την πολιτική 
του σε διάφορα θέματα με την πολιτική του ΠΟΥ και αυτήν 
που αποφασίζεται από τα Εθνικά Δίκτυα. Με αυτήν την 
έννοια, πέραν της υιοθέτησης της Ατζέντα για τον καθολικό 
εμβολιασμό στην Ευρωπαϊκή ΄Ηπειρο μέχρι το 2030, 
ακολούθησε και τις οδηγίες για την συμμετοχή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού για τον εμβολιασμό κατά του sars-cov-2 ώστε 
να εξαλειφθεί η πανδημία.

Το φθινόπωρο του 2021, σχεδιάστηκε ένα διευρυμένο 
πρόγραμμα στην ήδη υπάρχουσα εκστρατεία για τα 
αντιβιοτικά και τα εμβόλια το οποίο στόχευε όχι απλώς στην 
ενημέρωση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης μερίδας του 
πληθυσμού αλλά και στην εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή 
διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων. Επίσης, από την Ομάδα 
του Δικτύου για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια στην οποία 
συμμετέχουν και οι Καθηγήτριες Ελένη Γιαμαρέλου και 
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Κυριακή Κανελακοπούλου καθώς και η Δημοσιογράφος 
Ελένη Καμάρα, σχεδιάστηκε πληροφοριακό φυλλάδιο και 
βίντεο με θέμα τους εμβολιασμούς. 

/////////////////////////////////////////////////////////////

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.

Κατά την διάρκεια του 2021, έλαβε την Πιστοποίησή 
του ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, από τις πρώτες πόλεις 
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, και προετοιμάζουν τους 
φακέλους τους οι Δήμοι:  Αμαρουσίου, Μεγαρέων, Παλαιού 
Φαλήρου, Ηγουμενίτσας, Αγίων Αναργύρων Καματερού, 
Ηγουμενίτσας. 

Στα πλαίσια της υποστήριξής τους έχουν πραγματοποιηθεί 
αρκετές τεχνικές διαδικτυακές συναντήσεις  με την 
Συντονίστρια του Δικτύου και στο σύνολό τους και κατά 
Δήμο, με σκοπό την βοήθεια στην λήψη των απαραίτητων 
αποφάσεων και της περιγραφής των κατάλληλων πολιτικών 
για την πιστοποίηση. 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ

Το Δίκτυο υπό τον Συντονισμό της Συντονίστρια κας Νταίζης 
Παπαθανασοπούλου και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής με υπεύθυνο 
Καθηγητή τον κ. Ιωάννη Τούντα, εχει ξεκινήσει την 
επεξεργασία των Προφίλ Υγείας για τους Δήμους Αιγάλεω 
και Παλαιού Φαλήρου. Και στους δύο Δήμους η διαδικασία 
έχει σταματήσει λόγω δυσκολιων διενέργειας της έρευνας 
εν μέσω πανδημίας. 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα 32 μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου υπό την 
Προεδρεία του Καθηγητή ΕΚΠΑ κ. Ιωάννη Τούντα 
και με τον Συντονισμό της Συντονίστριας  κας Νταίζης 
Παπαθανασοπούλου, συνεχίζουν και το 2021 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 2021 ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν 
προς δημοσίευση οι εξής Πολιτικές:
1. Πολιτική για την Πρόληψη των ατυχημάτων

2. Πολιτική για το Εργασιακό Στρες
3. Πολιτική για τα ΚΕΠ Υγείας

Webinar για την Φυσική Ασκηση

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου που επεξερ-
γάσθηκαν την Πολιτική για την Φυσική Ασκηση, σχεδίασαν 
και υλοποίησαν ένα διαδραστικό webinar με αυτό το θέμα: Το 
webinar στηριζόταν στην πολιτική βούληση των Δημάρχων 
να προάγουν την φυσική άσκηση και στις οδηγίες του ΠΟΥ 
για κάθε ηλικιακή ομάδα και αρκετές παθήσεις. Υπήρχε 
θεωρητικό κομμάτι με τις οδηγίες του ΠΟΥ, VIDEO του ΠΟΥ 
με οδηγίες και ασκήσεις διαδικτυακά από γυμναστές και 
φυσιοθεραπευτές των Δήμων του Δικτύου. 

Το Ελληνικό Δίκτυο εξακολουθεί να εργάζεται  με τα κάτωθι 
Καταστατικά Κείμενα και τους Ορους και Προϋποθέσεις 
του Π.Ο.Υ., Κεντρικές Πολιτικές του για την Προαγωγή της 
Υγείας των πολιτών της Χώρας,οι έξι βασικοί Πυλώνες 
όπως φαίνονται στο πιο κάτω διάγραμμα και οι 17 Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης  των Ηνωμένων Εθνών, με επίκεντρο 
την Υγεία.

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

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

Ιατρικής και Προσυμπτωματικού Ελέγχου. Από το πρόγραμμα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί περισσότεροι από 
1.250.000 δημότες.  

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

Εισαγωγή - Στατιστικά 2021

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΑΛΙΜΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΡΤΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΒΟΛΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΡΩΪΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ
ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΘΑΣΟΥ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΙΑΣΜΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΥΡΕΥΩΤΙΚΗΣ
ΛΕΡΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΟΚΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΗΛΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ

ΞΑΝΘΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩ-
ΣΤΙΝΗΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΠΥΛΗΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΣΠΕΤΣΩΝ
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΜΠΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΥΛΗΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
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ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Το 2021 μέσα από το προγράμματα  των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ωφελήθηκαν περισσότεροι από 680.000 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 2021

 Έτος       Σύνολο 2014-2021  2021

Γενικό Σύνολο Ωφελουµένων   1.267.489   683.125

Σύνολο Ενηµερωµένων ∆ηµοτών  958.827   499.899

Σύνολο Εξετασθέντων ανά Νόσηµα  308.662   183.225

Σύνολο ∆ράσεων    3.550    1.084
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Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 ανακοινώθηκε η  επέκτα-
ση  του πιλοτικού προγράμματος ενίσχυσης των ΚΕΠ 
Υγείας των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, 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». 
Το Πιλοτικό Πρόγραμμα ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας ξεκί-
νησε τον Ιούλιο του 2020  όπου επιλέχθηκαν από την Περι-
φέρεια Αττικής 4 Δήμοι Πιλότοι, από 4 διαφορετικούς Πε-
ριφερειακούς Τομείς (Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης - Υμηττού, 
Μεγαρέων και Νέας Σμύρνης), για να συμμετάσχουν και να 
υλοποιήσουν ένα νέο διευρυμένο μοντέλο με συγκεκριμέ-
νες πολιτικές και στόχους με σκοπό το κάθε ΚΕΠ Υγείας να 
αποτελεί για τον κάθε Δήμο τον Κεντρικό Θεσμό Συντονι-
σμού Δράσεων Πρόληψης για την Υγεία. 

Τώρα το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε άλλους περιφε-
ρειακούς τομείς με τη συμμετοχή των Δήμων Ηρακλείου 
Αττικής, Σαλαμίνας και Ωρωπού, καθώς ο κάθε Περιφερει-
ακός Τομέας διαμορφώνεται από μοναδική και ιδιαίτερη 
σύνθεση δημοτών / κατοίκων. Άρα ποικίλουν οι ανάγκες 
των πολιτών που επιθυμούν να έχουν τη καλύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε ποιοτικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
υγείας και πρόληψης. 
Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων 
των πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων 
για 11 κύρια νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας, για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες, 
πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυ-
χόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να 
σώσει ζωές. Σύμμαχος στην ευαισθητοποίηση των πολιτών 
είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα των ΚΕΠ Υγείας μέσω της 
οποίας εφαρμόζονται διεθνή πρωτοκόλλα screening του 
πληθυσμού, με τα στελέχη των ΚΕΠ Υγείας να επιβλέπουν 
το follow up της διατήρησης της υγείας των Πολιτών. Αυτο-
ματοποιημένα το λογισμικό ενημερώνει τους πολίτες, μέσα 
από το προσωπικό τους προφίλ, σχετικά με τις προληπτικές 
εξετάσεις που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
σύμφωνα με 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 εντέρου, ο 
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο Καρκίνος του μαστού, 
ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το Ανεύρυσμα κοιλιακής αορ-
τής, 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 το site 
www.kepygeias.org 

Απολογιστικά το πρόγραμμα έκλεισε το 1ο έτος με μεγάλη 
συμμετοχή δημοτών, συγκεκριμένα έφτασε συνολικά τις 
13.650 εγγραφές δημοτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
των ΚΕΠ Υγείας, τους 166.000 Ωφελούμενους από δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και τους 5.226 Ωφε-
λούμενους από δωρεάν Ad Hoc Εξετάσεις. 

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Επέκταση Πιλοτικού Προγράμματος ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας των 
Δήμων της Περιφέρειας Αττικής:  Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης - Υμηττού, 
Ηρακλείου Αττικής, Μεγαρέων, Νέας Σμύρνης, Σαλαμίνας, Ωρωπού
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ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Βράβευση των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων στα Healthcare Business Awards 

Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου βραβεύτηκαν τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με το 
ΒRΟΝΖΕ βραβείο από τα Healthcare Business Awards  στην κατηγορία «Προσφορά στην Υγειά από ΜΚΟ» με τίτλο 
βράβευσης  «Κέντρα Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας): Καινοτόμες Δημοτικές Δομές Προσυμπτωματικού Ελέγχου “Μίας 

Στάσης”». 

Το Βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης και δήλωσε «Τα Κέντρα 
Πρόληψης της Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) είναι ένα μακροχρόνιο όραμα που πήρε σάρκα και οστά. Σήμερα το δίκτυο των ΚΕΠ 
Υγείας, αποτελείται από 145 δήμους μέλη του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, ενώ βούλησή μας είναι όλοι οι 
Δήμοι να αποκτήσουν το δικό τους ΚΕΠ Υγείας. Η Δομή αυτή 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».
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Kαρκίνος του μαστού 

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.

Στο πλαίσιο αυτό και εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγείας, 
το 2021 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες για 
τον Καρκίνο του Μαστού και διοργανώθηκαν δράσεις με 
δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι 
από 32.391 δημότες.  

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. 

Στα πλαίσια αυτά και εντός των δράσεων του ΚΕΠ Υγείας, 
το 2021 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες για 
τον Καρκίνο του Τραχήλου της μήτρας και διοργανώθηκαν 
δράσεις με δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες ωφελήθηκαν 
περισσότεροι από 21.449 Δημότες.  

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
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Επιβαρυντικοί Παράγοντες για 
την εμφάνιση Καρδιοπαθειών 
& Πρόληψη Καρδιαγγειακών 
Επεισοδίων

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η νούμερο 1 αιτία 
θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς περισσότεροι 
άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρδιαγγειακά 

νοσήματα από ότι 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 2021 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες για 
τον Καρδιαγγειακό Κίνδυνο και διοργανώθηκαν δράσεις με 
δωρεάν εξετάσεις από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότερο 
από 31.288 Δημότες.

Πρόληψη Μελανώματος

Στόχος του προληπτικού ελέγχου, είναι η έγκαιρη 
διάγνωση ενός μελανώματος στα αρχικά στάδια 
αυτού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι όταν ένα μελάνωμα 

αντιμετωπιστεί σε πρώιμο στάδιο, τότε τα ποσοστά πλήρους 
ίασης πλησιάζουν αυτά των μη επιθετικών καρκίνων 
του δέρματος. Οι Κατευθυντήριες οδηγίες προληπτικού 
ελέγχου συστήνουν προληπτικό έλεγχο των σπίλων από 
Δερματολόγο, κάθε 6 μήνες, από την ηλικία των 20 ετών και 
άνω. 

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
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Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των δημοτών, τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ το 2021, πραγματοποίησαν 
ενημερωτικές ημερίδες για το Μελάνωμα και διοργανώθηκαν 
δράσεις, με δωρεάν εξετάσεις, από τις οποίες ωφελήθηκαν 
περισσότεροι από 5.322 Δημότες.

Πρόληψη Καρκίνου Παχέος 
Εντέρου

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

πιο συνηθισμένος τύπος καρκίνου στους άνδρες και τις 
γυναίκες. 

Οι περισσότεροι καρκίνοι του παχέος εντέρου 
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 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 2021, πραγματοποίησαν 
ενημερωτικές ημερίδες για τον Καρκίνο του Παχέος 
Εντέρου και διοργανώθηκαν δράσεις με εξετάσεις από τις 
οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 18.560 Δημότες.

Πρόληψη Καρκίνου του Προστάτη

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, 
δηλαδή Αφροαμερικανούς ή  άνδρες που έχουν συγγενή 
πρώτου βαθμού που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του 
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 

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
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Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των δημοτών, τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,  το 2021, πραγματοποίησαν 
ενημερωτικές ημερίδες για τον Καρκίνο του Προστάτη 
και διοργανώθηκαν δράσεις με δωρεάν εξετάσεις από τις 
οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 9.162 Δημότες.

                          

 

Ψυχικά Νοσήματα 

Η ψυχική υγεία ορίζεται ως η αναζήτηση της 
ισορροπίας όλων των πτυχών της ανθρώπινης ζωής, 
είτε πρόκειται για τη σωματική, τη διανοητική και 

την συναισθηματική, είτε για  την πνευματική πτυχή του 
ανθρώπινου βίου. 

Το 2021, στα πλαίσια των δράσεων ευαισθητοποίησης 
των δημοτών σε θέματα ψυχικής υγείας, ωφελήθηκαν  
περισσότεροί από 130.139 δημότες. 

Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου 
της Κατάθλιψης

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ως 
πιστοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας 
του Π.Ο.Υ., ξεκίνησε με αφορμή την «Παγκόσμια 

Ημέρα Υγείας του 2017 αφιερωμένη στην Κατάθλιψη», 
το πρόγραμμα για την έγκαιρη διάγνωση της Κατάθλιψης 
με τη συμμετοχή των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων-μελών του 
Δικτύου. Στο λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας προστέθηκε ο 
έλεγχος για τη νόσο της Κατάθλιψης ως το 8ο νόσημα, με τη 
χορήγηση σταθμισμένου ερωτηματολογίου, ειδικά για τον 
Ελληνικό πληθυσμό, το οποίο συμπληρώνουν οι δημότες 
που προσέρχονται στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου τους και 
θα λαμβάνουν άμεσα ενημέρωση για την παρουσία ή μη 
συμπτωμάτων κατάθλιψης κατά την τρέχουσα περίοδο. 
Στις περιπτώσεις που θα επιβεβαιώνεται παρουσία 
συμπτωμάτων κατάθλιψης από το τελικό αποτέλεσμα, ο 
δημότης παραπέμπεται για περαιτέρω αξιολόγηση και 
παρακολούθηση από ψυχίατρο. 

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
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Με την εγγραφή δε του δημότη στο λογισμικό σύστημα 
των ΚΕΠ Υγείας, ο δημότης θα λάβει υπενθύμιση τον 
επόμενο χρόνο ώστε να επαναλάβει το ερωτηματολόγιο, 
ενώ παράλληλα δέχεται προσωποποιημένες υπενθυμίσεις 
για να πραγματοποιήσει προληπτικό έλεγχο και για τα άλλα 
νοσήματα που είναι καταχωρημένα στο λογισμικό σύμφωνα 
πάντα με το φύλο και  την ηλικιακή ομάδα που ανήκει. 

Στο πρόγραμμα συνολικά συμμετέχουν 62 δήμοι και 
διεξήχθησαν περισσότερα από 2.125 τέστ  αυτοαξιολόγησης 
κατά την κλίμακα κατά W.K.Zung.

Πρόγραμμα Προληπτικού 
Ελέγχου της Άνοιας - Δημιουργία 
Συμβουλευτικών Σταθμών για την 
Άνοια στην Κοινότητα

Η άνοια απειλεί την υγεία τουλάχιστον 55 εκατομμυρίων 
ανθρώπων παγκοσμίως , ενώ πρόκειται για μια από 
τις πιο επικίνδυνες ασθένειες που απειλούν τον 

ανθρώπινο εγκέφαλο. Στην Ελλάδα τουλάχιστον 160.000 
χιλιάδες άτομα πάσχουν από άνοια ενώ 280.000 από ήπια 
Νοητική Διαταραχή, ενώ ο αντίκτυπος στις οικογένειες των 
ασθενών επηρεάζει σημαντικά την κοινωνικό-οικονομική 
κατάσταση του συνόλου. 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων σε 
συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών δημιουργεί 
Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια στους 
Δήμους μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ με ΚΕΠ Υγείας. Στόχος του 
προγράμματος, είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
την πρόληψη της Άνοιας και κυρίως η υποστήριξη των 
πασχόντων δημοτών και κατοίκων του Δήμου (μέσω μη 
φαρμακευτικών θεραπειών όπως  ασκήσεων μνήμης, 
εργοθεραπείας, γυμναστικής κλπ) και η ψυχοκοινωνική 
στήριξη των οικογενειών τους, ώστε να προκύψουν 
συγκεκριμένα θεραπευτικά αποτελέσματα. Ο δήμος μέσω 
του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας έχει τη δυνατότητα να 
καταχωρεί τα αποτελέσματα των σχετικών ασκήσεων.

Ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής

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 2021 πραγματοποιήθηκαν 
ενημερωτικές ημερίδες και δράσεις με δωρεάν εξετάσεις 
από τις οποίες ωφελήθηκαν περισσότεροι από 6.771 
Δημότες.  

Πρόληψη της Οστεοπόρωσης

Η οστεοπόρωση είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται 
από σημαντική μείωση της πυκνότητας των οστών. 
Το αποτέλεσμα είναι αδύναμα οστά με μειωμένη 

αντοχή σε φορτία και καταπονήσεις. Η οστεοπόρωση 
μετατρέπει στην κυριολεξία το οστό σε σπογγώδες, 
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εύθραυστο και πορώδες. Το οστό έτσι χάνει τη δομική του 
αντοχή και ελαστικότητα και είναι επιρρεπές σε κατάγματα. 
Όταν η οστική πυκνότητα είναι μειωμένη αλλά σε μικρό 
ποσοστό, τότε έχουμε ένα προ-στάδιο της οστεοπόρωσης 
που αποκαλούμε οστεοπενία. Σε αυτή τη φάση το άτομο 
έχει ακόμα σημαντικές πιθανότητες να αποτρέψει την 
προχωρημένη οστεοπόρωση αν ακολουθήσει σωστή 
διατροφή και άσκηση. Οι ανατομικές περιοχές με το 
συχνότερο ποσοστό οστεοπορωτικών καταγμάτων είναι οι 
σπόνδυλοι, τα ισχία, τα πλευρά και οι καρποί. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ από το 2008 πραγματοποιεί πρόγραμμα 
πρόληψης της Οστεοπόρωσης που περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ 
μέτρηση οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας 
από ειδικευμένο προσωπικό και στη συνέχεια υπάρχει 
συνεργασία με ιατρό ορθοπαιδικό, που κάνει την εκτίμηση 
των αποτελεσμάτων. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
ανακαλύψουμε φαινομενικά υγιείς γυναίκες άνω των 45 
ετών οι οποίες πάσχουν από Οστεοπενία ή Οστεοπόρωση 
και διατρέχουν κίνδυνο αυτόματων καταγμάτων. Βάσει 
της ιατρικής βιβλιογραφίας τα αυτόματα αυτά κατάγματα 
οδηγούν πολλούς από τους ανθρώπους με Οστεοπόρωση 
σε θάνατο μέσα σε διάστημα ενός έτους. Η σημασία του 
προγράμματος είναι να σωθούν πολλοί άνθρωποι από 
αυτόματο κάταγμα και ενδεχόμενο θάνατο.

Πρόληψη & Έγκαιρη Διάγνωση ΧΑΠ

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), είναι 
μια συχνή νόσος, που μπορεί να προληφθεί και 
να θεραπευτεί. Χαρακτηρίζεται από εμμένουσα 

απόφραξη των αεραγωγών που είναι συνήθως προοδευτική 
και σχετίζεται με έντονη χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση 
των αεραγωγών και του πνεύμονα σε βλαβερά σωματίδια 
ή αέρια (προκαλείται κατά κύριο λόγο από το κάπνισμα). 
Οι παροξύνσεις της νόσου και τα συνοδά νοσήματα 
συνεισφέρουν στη βαρύτητα της ΧΑΠ σε κάθε ασθενή και 
στη συνολική θνητότητα. 

Σήμερα η ΧΑΠ είναι υπεύθυνη για το 5% περίπου όλων των 
θανάτων παγκοσμίως, ενώ αποτελεί την 3η αιτία θανάτου 
και την 5η αιτία αναπηρίας, αντιπροσωπεύοντας σημαντικό 
πρόβλημα της δημόσιας υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο 
που οδηγεί σε αυξανόμενες οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις. Υπολογίζεται πως οι πάσχοντες ανέρχονται 
σήμερα στα 450-500.000.000 και στη νόσο αυτή οφείλονται 
πάνω από 3.000.000 θάνατοι ετησίως σε όλο τον κόσμο. 
Βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των δαπανών για την υγεία 
παγκοσμίως. Στην Ευρώπη το συνολικό ετήσιο κόστος που 
αφορά στη θεραπεία της ΧΑΠ αγγίζει τα 38,7 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Η παγκόσμια επίπτωση της ΧΑΠ στο γενικό πληθυσμό 
υπολογίζεται στο 10% σε ενήλικες άνω των 40 ετών, ενώ 
αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες δεκαετίες. 
Η ΧΑΠ αποτελεί σοβαρή αιτία νοσηρότητας και θνητότητας 
και στην Ελλάδα. Η επίπτωση της φτάνει στο 8.4% στο γενικό 

πληθυσμό (11.6% στους άντρες και 4.8% στις γυναίκες). 

-----------------------------------------------------------

Γνωριμία με το λογισμικό των ΚΕΠ 
Υγείας

Στην ιστοσελίδα των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ www.kepygeias.
org, που δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για τους δημότες σε ένα 

σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, 
βρίσκεται το λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας.

Μέσω του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας, παρέχονται οι εξής 
δυνατότητες:

1. Καταχώρηση 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 στους 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.
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Βάσει των ανωτέρω, αυξάνεται η αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών των ΚΕΠ Υγείας, ο τρόπος επικοινωνίας με τους 
δημότες γίνεται απλός και με περισσότερη ποιότητα.
Δείτε τα κάτωθι βίντεο που βρίσκονται στην ιστοσελίδα των ΚΕΠ Υγείας και κάντε σήμερα την εγγραφή σας εντελώς δωρεάν και στη 
συνέχεια επιλέξτε τα νοσήματα για τα οποία θέλετε να λαμβάνετε εξειδικευμένη ενημέρωση για να τα παρακολουθείτε.

Γνώρισε το λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
και κάνε εγγραφή

Γνώρισε το λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
και ενεργοποίησε την πρόληψη των νοσημάτων
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Βίντεο Νοσημάτων

Για την καλύτερη ενημέρωση των δημοτών, το ΕΔΔΥΠΠΥ δημιούργησε βίντεο, τα  οποία έχουν δημοσιευθεί στο Youtube καθώς 
και σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Δήμων Μελών.

Συγκεκριμένα:

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ - Πρωτόκολλα Προληπτικών Εξετάσεων
https://youtu.be/_smolznG3HQ

Πρόληψη
https://youtu.be/UPH8tWNXCGM

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
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Προσυμπτωματικός Έλεγχος Άνοιας
https://youtu.be/pNhErjaIUkc

Προσυμπτωματικός Έλεγχος Κατάθλιψης
https://youtu.be/X9h38oKxzTc

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
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Προσυμπτωματικός Έλεγχος Καρδιαγγειακών Νοσημάτων
https://youtu.be/mArdO5ofJNI

Προσυμπτωματικός Έλεγχος Μελανώματος
https://www.youtube.com/watch?v=8UIxX3UrPug

Καρκίνος του Μαστού
https://youtu.be/55wthbt_sUM
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Καρκίνος του Μαστού
https://youtu.be/55wthbt_sUM

ροσυμπτωματικός Έλεγχος Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας
https://youtu.be/Ck4fmO0x_BM

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
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Προσυμπτωματικός Έλεγχος Καρκίνου του Προστάτη
https://youtu.be/ZAVouHUD7qg

Προσυμπτωματικός Έλεγχος Οστεοπόρωσης
https://youtu.be/2xK8DJck-Lo
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Προσυμπτωματικός Έλεγχος του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου
https://youtu.be/9gC1g6lMb0U

Προσυμπτωματικός Έλεγχος Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής
https://youtu.be/Oo7NnsBeNqw
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COVID 19 & ΚΕΠ Υγείας

Στο πλαίσιο της πανδημίας, τα ΚΕΠ Υγείας παράλληλα με 
τα 11 νοσήματα στα οποία επικεντρώνεται μέσα από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, συμμετείχαν ενεργά στην μάχη 
και κατά του COVID-19, τόσο με δράσεις ενημέρωσης, με 
δωρεάν εξετάσεις, αλλά και μέσα από το λογισμικό των ΚΕΠ 
Υγείας όπου προστέθηκε στα προφίλ των Δημοτών πλαίσιο 
ενημέρωσης για την προφύλαξη τους από το νέο κορωνοϊό. 
Οι Δημότες μπορούν να εγγραφούν στο Λογισμικό των ΚΕΠ 
ΥΓΕΙΑΣ απομακρυσμένα μέσα από το site www.kepygeias.org

-----------------------------------------------------------

Καλές πρακτικές Δήμων

Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού
17|10|2021 Δράση  για τη λήψη δείγματος και την ενίσχυση  
της  Τράπεζας εθελοντών δοτών Μυελού των οστών σε 
συνεργασία με το “ Όραμα Ελπίδας”  με 30 ωφελούμενους.

26|2|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
Συνέντευξη Τύπου με αντικείμενο τη δημιουργία της  
Γραμμής Βοήθειας για την Άνοια 1102 από την Εταιρεία 
Alzheimer Αθηνών με την υποστήριξη της Περιφέρειας 
Αττικής  του Υπουργείου Υγείας και του ΕΔΔΥΠΠΥ  με 25 
ωφελούμενους.

3|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση -Διαδικτυακή 
Ημερίδας με θέμα: «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά 
και τα Εμβόλια»  σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ   το ΚΕΠ  
Υγείας  την Ένωση Γονέων και τα Σχολεία της Πόλης    με 60 
ωφελούμενους.

25|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διοργάνωση  και 
παρακολούθηση του προγράμματος Καρδιοπνευμονικής 
Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)  σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ 
και το ΚΕΠ Υγείας με 50 ωφελούμενους.

4|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παρακολούθηση  
Διαδικτυακής Ημερίδας  με θέμα “ Πανελλήνιες Εξετάσεις – 
Διαχείριση άγχους προετοιμασίας & αποτελεσμάτων”    με 
20 ωφελούμενου.

Οκτώβριος 2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εκδηλώσεις 
ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του γυναικολογικού 
καρκίνου (καμπάνια ενημέρωσης  προβολή ταινίας  τεστ 
πάπ  μαστογραφία ) με 500 ωφελούμενους.

13|5, 30|5, 17|10, 31|10, 12|12|2021  Εθελοντική Αιμοδοσία 
σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και  με το 
Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ  με 200 ωφελούμενους.

Δ τρίμηνο του 2021 Δράσεις Προαγωγής της Υγιούς 
Γήρανσης ( Φυσικοθεραπευτήριο ) με 100 ωφελούμενους.

Όλη τη διάρκεια του έτους  Κοινωνικό Ιατρείο - Δίκτυο 
Υπηρεσιών Υγείας για ανασφάλιστους πολίτες με 50 
ωφελούμενους.

Όλη τη διάρκεια του έτους  Νοσηλευτικές ενέργειες στα πλαίσια 
της Υπηρεσίας Βοήθεια Στο Σπίτι  με 200 ωφελούμενους.

Όλη τη διάρκεια του έτους  Δράσεις ψυχικής ευεξίας στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» μικρών ομάδων  
μελών του ΚΑΠΗ Καματερού  με στόχο την σωματική και 
ψυχική τους ανάταση  τη δράση  την συμμετοχικότητα  την 
ανθρώπινη επαφή  με 30 ωφελούμενους.

3|2|2021 Μέλη των ΚΑΠΗ παρακολούθησαν το διαδικτυακό 
Σεμινάριο  της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών με θέμα  Cov-
id-19 και άνοια»  με 25 ωφελούμενους.

Δήμος Αγίας Βαρβάρας 
25|1|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διαδικτυακή 
ομιλία- Αγωγή υγείας για παιδιά: Αλκοόλ με 300 
ωφελούμενους.
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22|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διαδικτυακή 
ομιλία- Αγωγή υγείας για παιδιά: Ατυχήματα με 500 
ωφελούμενους.

11|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διαδικτυακή 
ομιλία Πρώτες Βοήθειες ΚΑΡΠΑ  με 98 ωφελούμενους.

19|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διαδικτυακή 
ομιλία- Αγωγή υγείας για παιδιά: Παχυσαρκία με 250 
ωφελούμενους.
21|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διαδικτυακή 
ομιλία - Φυσική Άσκηση και Υγεία  με 3000 ωφελούμενους.

19|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διαδικτυακή 
ομιλία -  Στο διαδίκτυο δεν είναι όλα όπως φαίνονται  με 300 
ωφελούμενους.

31|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διαδικτυακή 
ομιλία - Αγωγή υγείας για παιδιά: Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα με 350 ωφελούμενους.

1|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διανομή 
ενημερωτικού υλικού για τον εμβολιασμό με 300 
ωφελούμενους.

4|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διαδικτυακή 
ομιλία Πανελλήνιες εξετάσεις με 500 ωφελούμενους.

23|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διαδικτυακή 
ομιλία -Αγωγή υγείας για παιδιά: Εμβολιασμός εφήβων 
ενημερωτική ομιλία με 350 ωφελούμενους.

28|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διαδικτυακή 
ομιλία - Παιδιά και θάλασσα  Μέτρα πρόληψης και 
προστασίας με 350 ωφελούμενους.
27|10|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διαδικτυακή 
ομιλία- Καταγραφή ερωτημάτων για τον εμβολιασμό των 
ανηλίκων με 10 ωφελούμενους.
22|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ομιλία με θέμα  
Μικροβιακή αντοχή  με 7 ωφελούμενους.

22|2.2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διαδικτυακή 

ομιλία -Αγωγή υγείας για παιδιά: Ναρκωτικά με 100 
ωφελούμενους
15|1|2021 Υποστήριξη για εγγραφή στην άυλη 
συνταγογράφηση  με 25 ωφελούμενους.

24|4|2021 Αιμοδοσίας - Δημοτική Ομάδα αιμοδοσίας  
Χρήστος Παπαδόπουλος Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρας  Ι 
Ν  Παναγίας Ελεούσας με 60 ωφελούμενους.

23|10|2021 Δημοτική Ομάδα αιμοδοσίας Χρήστος 
Παπαδόπουλος Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρας  Ι Ν  
Παναγίας Ελεούσας με 50 ωφελούμενους.

1/10-31/12/2021 Συνταγογράφηση αντιγριπικού εμβολίου 
με 500 ωφελούμενους.

14|11|2021 Μέτρηση ζωτικών σημείων και γλυκόζης στο 
αίμα  με 680 ωφελούμενους.

Δήμος Αιγάλεω
4|1-31|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Ενεσοθεραπεία με 51 ωφελούμενους.

4|1-10|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Μαθήματα 
γονικής προετοιμασίας- Ανώδυνου τοκετού με 46 
ωφελούμενους.

1|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρόγραμμα 
ενημέρωσης και εξέτασης για την ηπατίτιδα B C & 
HIV(AIDS) σε συνεργασία με την Μ Κ Ο   PRAKSIS  με 300 
ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα 
Κινητικότητας με 100 ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Έντυπο ΚΕΠ Υγείας και 
Αφίσα ( έκδοση 1000 φυλλαδίων) Εκστρατεία ενημέρωσης 
με 1000 ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ακαδημία Γονέων από το Α 
έως το Ω ( διαδικτυακό πρόγραμμα) με 100 ωφελούμενους.

10|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ημερίδα: 
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Κοινωνία προσβάσιμη φιλική και αλληλέγγυα για άτομα με 
αναπηρία με 100 ωφελούμενους.

26|3&29|3&15|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
ΑΝΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

17-23-2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΑΓΩΝΑΣ 
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΑΡΗΞΙΣ με 250 ωφελούμενους.

15-17|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ με 20 ωφελούμενους.

4|1-31|12|2021 Μετρήσεις σακχάρου με 316 ωφελούμενους.

4|1-31|12|2021 Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης με 316 
ωφελούμενους.

1-31|12|2021 Συνταγογράφηση και εμβολιασμός 
αντιγριπικού εμβολίου σε εργαζόμενους του δήμου με 104 
ωφελούμενους.

24|2, 25|2, 29|9, 30|9|2021 Αιμοδοσία σε συνεργασία με το 
νοσοκομείο Άγιος Παντελεήμων  με 214 ωφελούμενους.

Όλη τη διάρκεια του έτους  ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ 
ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ με 321 ωφελούμενους.

3|12|2021 ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΚΠΙ με 25 
ωφελούμενους.

Δήμος Αλίμου
29|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Μύθοι και 
Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» με 100 
ωφελούμενους.

13|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Αγωγή Υγείας 
για Παιδιά»  με 200 ωφελούμενους.
25|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Αγωγή Υγείας 

για Παιδιά» με 30 ωφελούμενους.

15|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Αγωγή Υγείας 
για Παιδιά» με 102 ωφελούμενους.

4|8|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Μύθοι και 
Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» με 120 
ωφελούμενους.

19-20|3|2021 Διήμερη Δράση Αιμοδοσίας  με 109 
ωφελούμενους.

9-10|7|2021 Διήμερη Δράση Αιμοδοσίας  με 85 
ωφελούμενους
12-13|11|2021 Διήμερη Δράση Αιμοδοσίας  με 130 
ωφελούμενους.

Δήμος Αμαρουσίου
1|1-31|12|2021 Δράση Τοπικού Κέντρου Εγγραφής 
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών  με 5 ωφελούμενους.

Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
22|2|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟ-
ΠΗΜΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ-ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ με 1000 
ωφελούμενους.

10|2|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΌ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ  
με 100 ωφελούμενους.

27|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 
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15|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Αγωγή Υγείας 
για την Εφηβική ηλικία» με 105 ωφελούμενους.

12|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Αγωγή Υγείας 
για την Εφηβική ηλικία » με 85 ωφελούμενους.

24|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Αγωγή Υγείας 
για την Εφηβική ηλικία » με 82 ωφελούμενους.

14|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πανελλήνια 
εκστρατεία ενημέρωσης για τα εμβόλια με 2872 
ωφελούμενους.

22|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Αγωγή Υγείας 
για την Εφηβική ηλικία » με 113 ωφελούμενους.

28|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παιδιά και 
Θάλασσα με 65 ωφελούμενους.

29|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πανελλήνια 
εκστρατεία ενημέρωσης για τα εμβόλια με 128 
ωφελούμενους.

11|5|2021 Εθελοντική Αιμοδοσία  με 20 ωφελούμενους.

12|8|2021 Εμβολιασμοί κατ οίκον με 10 ωφελούμενους.

12|10|2021 Αντιγριπικός εμβολιασμός  με 85 ωφελούμενου.
ς
22|11|2021 Δωρεά Αιμοποιητικών κυττάρων με 2 ωφε-
λούμενους.

7|12|2021 Εμβολιασμοί κατ οίκον με 37 ωφελούμενους.

20|12|2021 Εθελοντική Αιμοδοσία  με 20 ωφελούμενους.

Δήμος Δάφνης-Υμηττού
1: α) 11-01-2021 ,β)08-02-2021, γ)08-03-2021, δ)05-04-2021, 
17/5/2021, ε) 17/5/2021  2 : α) 13-01-2021 και β) 10-02-2021, 
γ)10-03-2021,14-03-2021, 14/3/2021, 12/05/2021  3. 9-11-21   
8-12-21 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  1 Διαδικτυακό 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ-ΚΑΡΠΑ με 100 ωφελούμενους.
7|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΔΙΚΤΥΑΚΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ με 100 
ωφελούμενους.

14|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ COVID-19 με 100 
ωφελούμενους.

20|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ με 100 ωφελούμενους.

1|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΔΙΚΤΥΑΚΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ με 200 ωφελούμενους
4|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΓΧΟΥΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ με 1002 
ωφελούμενους.

22|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΦΗΒΕΙΑ με 100 ωφελούμενους.

23|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ-ΜΕΤΡΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με 200 ωφελούμενους.

6|7|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ-ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
με 100 ωφελούμενους.

2|8|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΜΕΤΡΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΑΣ-ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ με 201 ωφελούμενους.

10|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με 100 ωφελούμενους.

8|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ 
ΒΛΑΒΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΩΣ 
ΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ 2 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΗΒΩΝ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ με 200 ωφελούμενους.

Δήμος Ασπροπύργου
18|1|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Έλεγχος 
και Αγωγή Υγείας προ- και σχολικής ηλικίας με 120 
ωφελούμενους.
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σεμινάριο  Αγωγής Υγείας για παιδιά τρεις συναντήσεις με 
θέμα : α) Κάπνισμα β) Αλκοόλ γ) Εξαρτήσεις Δ) Παχυσαρκία    
ε) Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στ) εμβολιασμοί 
Εφήβων. 2 Διαδικτυακό σεμινάριο  με τίτλο από το ”Α” ως 
το “Ω” μια Ακαδημία για Γονείς δύο συναντήσεις με θέμα :  α) 
Μαθησιακές δυσκολίες  ΔΕΠ- Υ  β)Χρήση διαδικτύου από 
παιδιά και εφήβους  διαδικτυακή εξάρτηση   3  Διαδικτυακό 
σεμινάριο μια Ακαδημία για γονείς από το  Α ως το Ω   με 
τίτλο   Έκφραση σεξουαλικότητας παιδιών και εφήβων   (2η 
συνάντηση) 3η συνάντηση με θέμα:   Εμβολιασμοί παιδιών 
και εφήβων   με 178 ωφελούμενους.

16|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διανομή 
ενημερωτικού  εντύπου με θέμα  Εμβόλια  μύθοι και 
αλήθειες  σε κεντρικές δομές του Δήμου και Σχολικές 
Κοινότητες  με 3790 ωφελούμενους.

28|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
Ημερίδα με θέμα   Παιδιά και θάλασσα- μέτρα πρόληψης κ 
προστασίας με 2500 ωφελούμενους.

21|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Δράση 
Ευαισθητοποίησης για φυσική άσκηση και υγεία με 3600 
ωφελούμενους.

1-6-21 έως 15-6-21 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Διαδικτυακή ημερίδα  Μύθοι και αλήθειες για τα Αντιβιοτικά 
και τα εμβόλια  με 3790 ωφελούμενους.

3. 27/03/2021 4. 17/7/2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  
Εθελοντική Αιμοδοσία για covid-19   με 106 ωφελούμενους.

2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Συγκέντρωση 
σχολικών ειδών με το  Όλοι μαζί Μπορούμε   με τίτλο Όλη η 
Αττική μια αγκαλιά για τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη   με 
100 ωφελούμενους.

2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Συγκέντρωση 
χριστουγεννιάτικων δώρων για παιδιά για την διαδημοτική 
δράση του Όλοι μαζί Μπορούμε με 100 ωφελούμενους.

Όλη τη διάρκεια του έτους  Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 

Δημοσιεύσεις -αναρτήσεις δράσεων ΚΕΠ Υγείας, στην 
επίσημη σελίδα του Facebook του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου 
Δάφνης-Υμηττού για το έτος 2021  με 13349 ωφελούμενους.

Όλη τη διάρκεια του έτους  Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Δημοσιεύσεις -κοινοποιήσεις βίντεο ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης για τα 11 βασικά νοσήματα στο επίσημο 
site του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για το έτος 2021 με 29402 
ωφελούμενους.

Όλη τη διάρκεια του έτους  Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων πολιτών στο λογισμικό 
του ΚΕΠ Υγείας   2006  άτομα με 2006 ωφελούμενους

Δήμος Δέλτα
09-02-2021 Προληπτικές εξετάσεις  με 140 ωφελούμενους.

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων
10|2|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Δια δραστική 
συνάντηση του προγράμματος από το Α ως το Ω μια 
ακαδημία για γονείς  με θέμα: Χρήση του Διαδικτύου από 
τα παιδιά και τους εφήβους- Διαδικτυακή εξάρτηση  με 100 
ωφελούμενους.

31|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
εκδήλωση του Κεπ Υγείας του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων 
με θέμα:  ΚΕΠ Υγείας ένας νέος θεσμός για τον Δημότη με 
100 ωφελούμενους.

13|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 2ος κύκλος 
Διαδικτυακής Δράσης για την  Κατάθλιψη  με 200 ωφελού-
μενους.

20|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 3ος κύκλος Διαδι-
κτυακής Δράσης για την  Κατάθλιψη  με 100 ωφελού-μενους.
27|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακό 
Σεμινάριο του προγράμματος Αγωγής Υγείας για Παιδιά με 
θέμα:  Ατυχήματα με 20 ωφελούμενους.

1|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακό 
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Δήμος Ελευσίνας
29|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρόγραμμα 
Αγωγής υγείας για τα παιδιά μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας zoom  με 500 ωφελούμενους.

20|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα σχετικά με τον HIV σε μαθητές Γ  Λυκείου 
στο Πυρουνάκειο Ελευσίνας με ομιλητές τους ιατρούς 
Παρασκευά και Πετρίδη  συνεργάτες της Ελληνικής 
εταιρείας μελέτης και αντιμετώπισης του AIDS  με 70 
ωφελούμενους.

29|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Σεμινάριο για 
Πρώτες Βοήθειες-ΚΑΡΠΑ σε εργαζομένους του Δήμου 
Ελευσίνας  με 65 ωφελούμενους.

30|10|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Σεμινάριο Α 
βοηθειών με 65 ωφελούμενους.

12|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ενημέρωση 
για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες με 535 
ωφελούμενους.

12|1|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ενημέρωση για 
την Παγκόσμια Ημέρα κατά του HIV με 616 ωφελούμενους.

7|1|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ενημέρωση για 
τις υπηρεσίες e-health με 73 ωφελούμενους.

14|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εθελοντική 
Αιμοδοσία με 88 ωφελούμενους.

25-26/5/2021, 31/5/2021 Αιματολογικές εξετάσεις σε 
εργαζομένους του Δήμου Ελευσίνας με 650 ωφελούμενους
Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης.
1|1|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ 
ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ  ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ  με 200 
ωφελούμενους.
0||03|21 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση WEBINAR 
2ΗΜΕΡΟ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ 
ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ   με 700 ωφελούμενους.

Σεμινάριο του προγράμματος Αγωγής Υγείας για Παιδιά με 
θέμα:  Εξαρτήσεις με 100 ωφελούμενους.

4|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
Δράση σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ με θέμα:  
Πανελλήνιες Εξετάσεις- Διαχείριση άγχους προετοιμασίας 
& αποτελεσμάτων με 200 ωφελούμενους.

10|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Δια δραστική 
συνάντηση του προγράμματος από το Α ως το Ω μια ακαδημία 
για γονείς με θέμα:  Έκφραση της σεξουαλικότητας παιδιών 
και Εφήβων- Εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία  με 
100 ωφελούμενους.

25|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Καμπάνια 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη 
της βίας κατά των γυναικών από τους κοινωνικούς 
επιστήμονες του Δήμου σε κεντρικά σημεία της πόλης  αλλά 
και ενημέρωση μέσω των κοινωνικών δικτύων και των 
τοπικών μέσων ενημέρωσης με 300 ωφελούμενους.

8|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Δια δραστική 
συνάντηση του προγράμματος από το Α ως το Ω μια ακαδημία 
για γονείς με θέμα:   Έκθεση παιδιών σε βλαβερούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες (προϊόντα  τρόφιμα) πώς το 
περιορίζουμε με 100 ωφελούμενους.

8|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Στα πλαίσια  
Προγράμματος Επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών  
πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα από το Δημοτικό 
Σχολείο Διρφύων με εισηγητές τους κοινωνικούς 
λειτουργούς του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων  Τα θέματα 
που παρουσιάστηκαν ήταν: 1) Ο Σχολικός Εκφοβισμός και 2) 
Η Παιδική Κακοποίηση  Η Δράση αυτή θα συνεχιστεί με τα 
υπόλοιπα σχολεία του Δήμου με 200 ωφελούμενους.

4|4|2021 Εθελοντική Αιμοδοσία  με 200 ωφελούμενους.

9|06|2021 έως  4|10|2021 Στα πλαίσια πρόληψης και 
προαγωγής της υγείας  πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα 
Δωρεάν Ιατρικού Ελέγχου  το οποίο περιελάβανε  μετρήσεις 
πιέσεως σακχάρου  οξυγόνου  σφυγμών  χοληστερίνης  
τριγλυκεριδίων καθώς και καταγραφή δραστηριότητας 
καρδιάς με ηλεκτροκαρδιογράφο  με 251 ωφελούμενους.

11|7|2021 Διοργάνωση πιστοποιημένου Σεμιναρίου 
ανανηπτών καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και 
αυτόματου εξωτε-ρικού απινιδωτή  με 30 ωφελούμενους.

27|7|2021 Πρόληψη και προαγωγή Υγείας ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού-Παιδιατρική κλινική εξέταση- Εμβολιασμός 
παιδιών Ρομά με 30 ωφελούμενους.

5|9|2021 Εθελοντική Αιμοδοσία  με 200 ωφελούμενους
25|10|2021 έως και 5|011|2021 Πρόγραμμα εμβολιασμού 
εποχικής γρίπης με 247 ωφελούμενους.
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1|2|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  με 50 ωφελούμενους.

1|9|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  με 60 ωφελούμενους.

1|10|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΕΓΙΑΣ  
με 10 ωφελούμενους.

6|1|2021 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ  με 17 ωφελούμενους.

6|1|2021 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ με 43 
ωφελούμενους.

1|6|2021 ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ  με 5 
ωφελούμενους.

1|11|2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ  με 150 
ωφελούμενους.

1|11|2021 ΑΝΤΙΓΡΙΠΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  με 270 
ωφελούμενους.

1|11|2021 ΑΝΤΙΓΡΙΠΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ  με 170 ωφελούμενους.

1|12|2021 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  με 70 
ωφελούμενους.

1|12|2021 RAPID TEST με 65 ωφελούμενους.

1|12|2021 ΜΟΡΙΑΚΑ  ΤΕΣΤ  με 73 ωφελούμενους.

1|9|2021 RAPID TEST ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  με 95 
ωφελούμενους.

1|11|2021 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  με 95 ωφελούμενους.

1|12|2021 ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ  με 310 ωφελούμενους.

1|10|2021 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΕΓΩΝ  με 3 ωφελούμενους.

Δήμος Ηγουμενίτσα
17|1|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Η γνώση σώζει 
ζωές  με 180 ωφελούμενους.

17|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Εθελοντική 
αιμοδοσία  με 22 ωφελούμενους.

 11|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Αγωγή Υγείας 
για παιδιά - Ατυχήματα  με 2150 ωφελούμενους.

23|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Εθελοντική 

αιμοδοσία  με 28 ωφελούμενους.

30|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Βίντεο  
Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας  με 207 
ωφελούμενους.

30|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Φωταγώγηση του 
δημαρχείου σε πορτοκαλί χρώμα με 2850 ωφελούμενους.

8|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Αγωγή Υγείας για 
παιδιά - Εξαρτήσεις με 1262 ωφελούμενους.

10|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Βίντεο  Γνώρισε 
το λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας και κάνες εγγραφή  με 253 
ωφελούμενους.

14|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παγκόσμια 
Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη με 186 ωφελούμενους.

15|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Τι είναι η 
κακοποίηση των ηλικιωμένων  με 940 ωφελούμενους.

23|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Οδηγίες 
προστασίας από τον καύσωνα με 702 ωφελούμενους.

28|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Παιδιά και 
Θάλασσα: Μέτρα πρόληψης και προστασίας  με 2500 
ωφελούμενους.

29|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Αγωγή Υγείας 
για παιδιά: Εφηβεία με 550 ωφελούμενους.

1|7|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Οδηγίες 
προστασίας από τον καύσωνα  με 302 ωφελούμενους.

28|7|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Οδηγίες 
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70 ωφελούμενους.

21|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
ημερίδα: Φυσική Άσκηση & Υγεία με 70 ωφελούμενους.

7|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
συνάντηση εργασίας με την επιστημονική ομάδα  της 50και 
Ελλάς στο πλαίσιο του προγράμματος «BestFriends κατά 
των ηλικιακών διακρίσεων» με 50 ωφελούμενους.

4|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
ημερίδα: Πανελλήνιες Εξετάσεις-Διαχείριση άγχους 
προετοιμασίας & αποτελεσμάτων με 70 ωφελούμενους.

28|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
Ημερίδα: Παιδιά και Θάλασσα  Μέτρα πρόληψης και 
προστασίας με 70 ωφελούμενους.

3|11| 2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
Καμπάνια Ενημέρωσης: Covid-19 & Εμβολιασμός - 
Οι πολίτες ρωτούν οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν με 50 
ωφελούμενους.

7|7|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εθελοντική 
Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων Η Αγία 
Σοφία με 43 ωφελούμενους.

15|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εθελοντική 
Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων Η Αγία 
Σοφία με 46 ωφελούμενους.

6ος|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διανομή 
Ενημερωτικών Εντύπων με θέμα τα ΕΜΒΟΛΙΑ στα σημεία 
(Δημαρχείο  ΚΕΠ  Κέντρο Κοινότητας  Δημοτικά Γυμναστήρια   
Πολιτιστικά Κέντρα Δημοτική Βιβλιοθήκη Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί  Εκκλησίες  απευθείας σε κατοίκους) με 
2000 ωφελούμενους.

1ος-12ος|2021   Λειτουργία της Τράπεζας Αίματος του Δήμου 
Ηρακλείου με το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» με 80 
ωφελούμενους.

1ος-12ος|2021 Συνεργασία με τον Γιατρό Εργασίας στο 
πλαίσιο της σύνταξης ιατρικού φακέλου εργασίας για 

προστασίας από τον καύσωνα με 330 ωφελούμενους.

30|7|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πώς να 
προστατευτούμε από τον καύσωνα και τις υψηλές 
θερμοκρασίες με 544 ωφελούμενους.

3|8|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Προστατευτείτε 
από τις Υψηλές θερμοκρασίες  με 939 ωφελούμενους.

19|8|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Βίντεο για 
προώθηση της αιμοδοσίας με 324 ωφελούμενους.

18|9|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παγκόσμια 
Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών: Ενημέρωση για 
το Τοπικό Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών με 
849 ωφελούμενους.

16|10|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παγκόσμια 
Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς με 398 ωφελούμενους.

21|10|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Αιμοδοσία με 
30 ωφελούμενους.

22|10|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παγκόσμια 
Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Τραυλισμό με 492 
ωφελούμενους.

20|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Το  Όραμα 
Ελπίδας  στους Αγώνες Στίβου ΠΡΩΤΕΑΣ 2021 με 500 
ωφελούμενους.

25|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Βίντεο και 
αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών με 895 ωφελούμενους.

1|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παγκόσμια 
Ημέρα AIDS με 371 ωφελούμενους.

3|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παγκόσμια 
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Μία ημέρα για όλους με 280 
ωφελούμενους.

9-10|9|2021 Δωρεάν αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας σε 
παιδιά Α  δημοτικού με 15 ωφελούμενους.

Δήμος Ηράκλειο Αττικής
13|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
δράση: Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά-ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  
με 70 ωφελούμενους.

25|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
δράση: Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά-ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 
με 70 ωφελούμενους.

15|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
δράση: Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά-ΕΦΗΒΕΙΑ με 
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το προσωπικό του Δήμου  καθώς και της υποδοχής  
υπαλλήλων για ιατρική γνωμάτευση και ιατρικές συμβουλές 
με 400 ωφελούμενους.

1ος-12ος|2021  Λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων με 6 
εθελοντές ιατρούς των ειδικοτήτων: (Παθολόγος  Καρδιολόγος  
Οφθαλμίατρος  Πνευμονολόγος  Αγγειοχειρουργός  Ορθοπεδικός) 
& 3 Επαγγελματίες Υγείας (Φυσικοθεραπευτής  Ψυχολόγος  
Διατροφολόγος) με 600 ωφελούμενους.

1ος-12ος|2021 Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου  
δόθηκαν 600 συσκευασίες φαρμάκων με 35 ωφελούμενους.

Δήμος Θερμαϊκού
4|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πανελλήνιες 
εξετάσεις με 100 ωφελούμενους.

Ιανουάριος 2021 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ με 20 
ωφελούμενους.

Μάϊος 2021     Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σπίλων  με 30 
ωφελούμενους.

Δήμος Θέρμης
7-7-2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ  
ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ με 400 
ωφελούμενους.

3-11-21 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πάνω από 600 
τηλεφωνήματα  με 600 ωφελούμενους.

29-7-21 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ενημέρωση του 
κόσμου για τις Δράσεις με 200 ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ενημέρωση του κόσμου 
για τις Δράσεις  με 149 ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ενημέρωση του κόσμου 
για τις Δράσεις  με 90 ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ενημέρωση του κόσμου 
για τις Δράσεις  με 26073 ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ενημέρωση του κόσμου 
για τις Δράσεις με 100 ωφελούμενους.

Δήμος Ιλίου
01|01|2021 -31|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού και περιγεννητικής φροντίδας 
με 24 ωφελούμενους.

01|01|2021 - 31|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού και περιγεννητικής φροντίδας 
με 10 ωφελούμενους.

18|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακό 
σεμινάριο με θέμα: Βασικές Α Βοήθειες  με 138 
ωφελούμενους.

6|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας για Παιδιά  με 38 ωφελούμενους.

18|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας για Παιδιά  με 22 ωφελούμενους.

15|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας για Παιδιά  με 24 ωφελούμενους.

01|01|2021 - 31|12|2021     Δημοτικό Φυσικοθεραπευτήριο 
Ιλίου με 40 ωφελούμενους.

18|19|20-02-2021, 11|12-06-2021 και  22|23-10-2021      
Τράπεζα Αίματος Δήμου Ιλίου με 652 ωφελούμενους.

01|01|2021 - 31|12|2021     Δημοτικό Οδοντιατρείο Ιλίου με 1 
ωφελούμενους.

01|01|2021-31|12|2021 Προληπτικές εξετάσεις Δημοτικά 
Ιατρεία με 380 ωφελούμενους.

Δήμος Ιωαννιτών
29|1|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Μύθοι και 
Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια με 200 
ωφελούμενους.

11|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Αγωγή Υγείας 
για Παιδιά»  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ με 200 ωφελούμενους.
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8|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Αγωγή Υγείας 
για Παιδιά  ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Κάπνισμα  Αλκοόλ  Ναρκωτικά) 
με 200 ωφελούμενους.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  σε συνεργασία με διάφορους 
φορείς με 40 ωφελούμενους.

Δήμος Καβάλας
16|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
Δράση Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωσης για την 
Κατάθλιψη με 100 ωφελούμενους.

23|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
Δράση Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωσης για την 
Κατάθλιψη με 120 ωφελούμενους.

Δήμος Καλαμαριάς 
23|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παγκόσμια 
Ημέρα ατόμων με Σύνδρομο Down  με 100 ωφελούμενους
24|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 21η Εθελοντική 
Αιμοδοσία Δήμου Καλαμαριάς με 38 ωφελούμενους.     
8|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Αγωγή Υγείας 
για Παιδιά» - Εξαρτήσεις με 19 ωφελούμενους.
29|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Αγωγή Υγείας 
για Παιδιά» - Εφηβεία με 100 ωφελούμενους.

10|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παγκόσμια 
Ημέρα Κερατόκωνου με 100 ωφελούμενους.

11|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παγκόσμια 
Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού με 100 ωφελούμενους.

12|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του Διαβήτη  με 72 ωφελούμενους.

20|3|2021 Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας  με 15 
ωφελούμενους.

11|10|2021     21η Εθελοντική Αιμοδοσία Δήμου Καλαμαριάς 
με 33 ωφελούμενους.

Δήμος Καλλιθέας
Οκτώβριο και Νοέμβριο  αντιγριπικός εμβολιασμός με 268 
ωφελούμενους.

Όλη τη διάρκεια του έτους  Προληπτικές εξετάσεις με 39 
ωφελούμενους.

Δήμος Κηφισιάς
2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση πρώτες βοήθειες 
ΚΑΡΠΑ με 150 ωφελούμενους.

2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρόγραμμα 
προαγωγής υγείας από το Α έως το Ω με 150 ωφελούμενους
2021  Αιμοδοσία με 240 ωφελούμενους.
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Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
26/01/2021, 10/05/2021, 15/09/2021, 16/09/2021,  22/09/2021, 
24/09/2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Γενική 
υγειονομική δράση αντιμετώπισης του προβλήματος 
έλλειψης αίματος στο Δήμο αλλά και Πανελλαδικά με 300 
ωφελούμενους.

μέχρι το Ιούνιο του 2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση   
Διενέργεια μαθημάτων ανώδυνου τοκετού από τη μαία 
κα  Κοτσιαμπαΐδου Ευδοκία εργαζόμενη του κοινωφελούς 
προγράμματος 2021 με 50 ωφελούμενους.

24/25-06-2021, Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διανομή 
ενημερωτικού υλικού στα πλαίσια της πανελλήνιας 
εκστρατείας  ενημέρωσης σχετικά με τα αντιβιοτικά και τα 
εμβόλια του ΕΔΔΥΠΠΥ με 1000 ωφελούμενους.

13-6-2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση βράβευση 
αιμοδοτών.

Όλη τη διάρκεια του έτους  Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Διατροφολογική στήριξη και παροχή υπηρεσιών σε παιδιά 
κυρίως μέσω τηλεδιασκέψεων αλλά και δια ζώσης όταν οι 
συνθήκες ήταν πρόσφορες με 100 ωφελούμενους.

Όλη τη διάρκεια του έτους  Ιατρικές εξετάσεις είτε για 
πρόληψη είτε για θεραπεία με 100 ωφελούμενους.

Όλη τη διάρκεια του έτους Προληπτικές Εξετάσεις Διαγνω-
στικές εξετάσεις όλων των τύπων με 100 ωφελούμενους.

Δήμος Λευκάδας
Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Καμπάνια για την πρόληψη 
και ενημέρωση με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καρκίνου με 60 ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή δράση 
ΕΔΔΥΠΠΥ με θέμα: Παιδί και θάλασσα  Μέτρα Πρόληψης 
και προστασίας με 252 ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παρακολούθηση και 
προβολή στο site του Δήμου των εργασιών του 17ο 
Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα covid 19 - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ γνώση  στρατηγική και αποτελεσματικότητα στην 
νέα εποχή Διαδικτυακή συμμετοχή  με 170 ωφελούμενους
Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Βράβευση Δημάρχου 
Λευκάδας στα πλαίσια των εργασιών του 17ου Συνεδρίου 
για την απόφαση του Δήμου μας να ιδρύσει ΚΕΠ Υγείας με 
365 ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Δημιουργία ιστοσελίδας  
ΚΕΠ Υγείας Δήμου Λευκάδας με 130 ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Δελτίο τύπου και προβολή 
Βίντεο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του ΚΕΠ 
Υγείας Κεντρική  Δομή στα τοπικά ΜΜΕ και την ιστοσελίδα 
του Δήμου Βήματα Εγγραφή στο ΚΕΠ Υγείας  με 1000 
ωφελούμενους.

Δήμος Λήμνου
10|2|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας από το Α έως το Ω με 20 ωφελούμενους.

5|2|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Συνεργασία 
Κοινωνικών Δομών με Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων 
με 200 ωφελούμενους.

5|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Αγωγή Υγείας για 
παιδιά  Ατυχήματα  με 20 ωφελούμενους.

4|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Δράση για τις 
Πανελλήνιες εξετάσεις με 100 ωφελούμενους.
28|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Σεμινάριο Παιδιά 
και θάλασσα Μέτρα Πρόληψης με 20 ωφελούμενους.

29|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Αγωγή Υγείας 
για παιδιά  Εφηβεία  με 20 ωφελούμενους.

9|9|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρόσκληση για 
Σχεδιασμό Δράσεων-Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
24|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Μαθήματα 
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης από τους μαθητές του ΕΠΑΛ 
Μυρίνας στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλία σε κάθε 
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Ηλικία  με 100 ωφελούμενους.
5|10|2021 Πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία με 200 
ωφελούμενους.

Δήμος Λοκρών
28|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ με 100 ωφελούμενους.

22|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ »ΑΠΌ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ με 200 ωφελούμενους.

27|7|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν  
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ με 100 ωφελούμενους.

22|9|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ  
ΑΜΕΑ με 20 ωφελούμενους.

12|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ο ΔΗΜΟΣ 
ΛΟΚΡΩΝ ΣΤΟ 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΔΥΠΠΥ.

30|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΒΙΑ ΚΑΤΆ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ με 
40 ωφελούμενους.

Δήμος Λοκρών
28|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ με 100 ωφελούμενους.

22|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ »ΑΠΌ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ με 200 ωφελούμενους.

27|7|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν  
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ με 100 ωφελούμενους.

22|9|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ  
ΑΜΕΑ με 20 ωφελούμενους.

12|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ο ΔΗΜΟΣ 
ΛΟΚΡΩΝ ΣΤΟ 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΔΥΠΠΥ.

30|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΒΙΑ ΚΑΤΆ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ με 
40 ωφελούμενους.

Δήμος Μαραθώνα
2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρακτική εξάσκηση /
μάθημα αυτοάμυνας γυναικών με 70 ωφελούμενους.

27/11/2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ενημέρωση 
& Ευαισθητοποίηση κατά της βίας των γυναικών με 100 
ωφελούμενους.

2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρακτική εξάσκηση /
εκπαίδευση α  βοηθειών με 100 ωφελούμενους.

2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Έναρξη Δημοτικού 
Ιατρείου στο Γραμματικό για εξετάσεις και συνταγογράφηση 
με 100 ωφελούμενους.

5/12/2021 & 4/4/2021 Εθελοντικές αιμοδοσίες/προσφορά 
αίματος με 150 ωφελούμενους.

Δήμος Μεγαρέων
2|1|2021 έως 31|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ με 5046 ωφελούμενους.
Έως 31|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Πρόληψης 
και προσυμπτωματικού ελέγχου των δημοτών και των 
κατοίκων του με έμφαση στα μέλη ευάλωτων και ειδικών 
ομάδων του πληθυσμού»  με 20000 ωφελούμενους.
Έως 31|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Εκστρατεία ενημέρωσης για την Εθελοντική Αιμοδοσία με 
200 ωφελούμενους.

Από 20|12|2020 έως07|06|2021 Ενημέρωση & 
Ευαισθητοποίηση Πρόγραμμα  ΕΠΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ με 13804 ωφελούμενους.
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Έως 31|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εκστρατεία 
ενημέρωσης για τους εμβολιασμού ενηλίκων με 1194 
ωφελούμενους.

Έως 31|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εκστρατεία 
ενημέρωσης για τους εμβολιασμού εφήβων με 1650 
ωφελούμενους.

21|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
Δράση με θέμα: Φυσική Άσκηση & Υγεία με 1642 
ωφελούμενους.

29|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικό 
διαδικτυακό σεμινάριο Α Βοηθειών- ΚΑΡΠΑ με 1800 
ωφελούμενους.

16|10|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
Ομιλία με θέμα  Η ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ   με 
1600 ωφελούμενους.

25|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
Ημερίδα Ενημέρωσης -Ευαισθητοποίησης με θέμα :  Ιός 
HPV & Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα με 1736 
ωφελούμενους.

4|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
Δράση με θέμα:  Πανελλήνιες Εξετάσεις: Διαχείριση άγχους 
και προετοιμασία αποτελεσμάτων  με 760 ωφελούμενους.

28|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
Δράση με θέμα :Παιδιά & Θάλασσα  μέτρα πρόληψης  και 
προστασίας  με 1166 ωφελούμενους.

Έως 31|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Ενημερώσεις για το Κάπνισμα- Αλκοόλ- Ηπατίτιδα-Παιδικό 
Καρκίνο Έμφυλη Βία κ λ π  με 12581 ωφελούμενους.

Έως 31|12|2021 ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ με 20 
ωφελούμενους.

Δήμος Μεταμόρφωσης
13|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
εκπαίδευση Α  Βοηθειών-ΚΑΡΠΑ με 120 ωφελούμενους.

Όλη τη διάρκεια του έτους Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας από λογοπαιδικό 
και παιδοψυχολόγο  με 300 ωφελούμενους.

15|11|2021 Ενημέρωση και εξετάσεις για HIV και τις 
Ηπατίτιδες B & C/ΚΙΝHΤΗ ΜΟΝΑΔΑ PRAXIS με 150 
ωφελούμενους.

6-7|3|2021, 17|3|2021, 27-28|6|2021, 7-8|11|2021 ΔΩΡΕΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ Σύλλογος ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ Γενικό 
νοσοκομείο Κηφισιάς Άγιοι Ανάργυροι Άγιος Σάββας με 952 
ωφελούμενους.

4|10|2021-8|10|2021     Εβδομάδα Προαγωγής Υγείας Τρίτης 
Ηλικίας με 120 ωφελούμενους.

Δήμος Μήλου
24|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Αγωγή Υγείας 
για Παιδία: Ατυχήματα  Εξαρτήσεις και Εφηβεία με 100 
ωφελούμενους.

18-23|09|2021 6η Εκστρατεία με Οδηγό το Διαβήτη 2021 με 
26 ωφελούμενους.

15-16|10|2021 Υγεία για Όλους -Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας  
με 176 ωφελούμενους.

Δήμος Νέας Σμύρνης
21|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Φυσική 
Άσκηση & Υγεία»  με 5500 ωφελούμενους.

28|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Παιδιά και 
Θάλασσα. Μέτρα πρόληψης και προστασίας» με 200 
ωφελούμενους.

18|9|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Βασικών 
Α  Βοηθειών και Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης 
(ΚΑΡΠΑ) με 120 ωφελούμενους.

18|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕ 
ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ  με 50 ωφελούμενους
Όλη τη διάρκεια του έτους  Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Βίντεο ευαισθητοποίησης για νοσήματα στα Social Media με 
7000 ωφελούμενους.

23-24|01|2021 Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων με 
96 ωφελούμενους.
6|03|2021- Στοματικός και οδοντιατρικός έλεγχος με 28 
ωφελούμενους.

22-23|05|2021 Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων με 
150 ωφελούμενους.

18|9|2021-26|9|2021 3η Εβδομάδα Υγείας και Πρόληψης 
Δήμου Νέας Σμύρνης με 500 ωφελούμενους.
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25-26|9|2021 Δωρεά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων με 
170 ωφελούμενους.

18|9|2021-26|09|2021 Τεστ λιπομέτρησης και διατροφικές 
συμβουλές με 30 ωφελούμενους.

14|12|2021- Πρόληψη πτώσεων ηλικιωμένων (μέθοδος 
Otago) με 200 ωφελούμενους.

6|3|2021-6|10|2021  07|10|21-31|12|2021 Στοματικός και 
οδοντιατρικός έλεγχος με 250 ωφελούμενους.

Δήμος Παλαιού Φαλήρου
13|4|2021,26|5|2021, 15|6|2021, 28|6|2021 Ενημέρωση & 
Ευαισθητοποίηση 1 Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών 
και Διαταραχών λόγου και συμπεριφοράς 2 Διαδικτυακό 
σεμινάριο για τα ατυχήματα στα παιδιά 3  Διαδικτυακό 
σεμινάριο για τις εξαρτήσεις 4 Διαδικτυακό σεμινάριο 
για την εφηβεία 5  Σεμινάριο παιδί και θάλασσα με 152 
ωφελούμενους.

5|2|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πραγματοποιήθηκε 
Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα Μύθοι και Αλήθειες για τα 
αντιβιοτικά και τα εμβόλια με 25 ωφελούμενους.

1|5|2021 19|9|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με θέμα Πρώτες 
βοήθειες στο σπίτι και στο σχολείο  με 370 ωφελούμενους.
1|1-31|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Δράσεις 
προαγωγής της Υγιούς Γήρανσης (Ενημέρωση) με 4262 
ωφελούμενους.

1|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
ενημέρωση για τον Καρκίνο του  Προστάτη με 12 
ωφελούμενους.

17/1/2021, 16/5/2021,25/9/21, 21/11/2021, 18/12/2021     
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ με 269 ωφελούμενους.

1/1/-31/12/2021 ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
με 17 ωφελούμενους.

01|01-31|12|2021 ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΒΗΤΗ με 39 ωφελούμενους.

1|1-31|12|2021 ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ   
ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ με 75 ωφελούμενους.

1|1-31|12|2021 Καρδιαγγειακά Νοσήματα (Ενημέρωση)/
εξετάσεις με 33 ωφελούμενους.

Δήμος Παπάγου-Χολαργού
18 έως 22|10|2021 Εβδομάδα πρόληψης γλαυκώματος στα 
Δημοτικά Πολυϊατρεία Παπάγου και Χολαργού (Για αυτή τη 
δράση ενημερώθηκαν 1000 δημότες-κάτοικοι με αποστολή 
έντυπου υλικού)  με 30 ωφελούμενους.

Δήμος Παύλου Μελά
 20/4/2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ατυχήματα με 
100 ωφελούμενους.

1/6/2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εξαρτήσεις με 
100 ωφελούμενους.

22/6/2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εφηβεία με 210 
ωφελούμενους.

28/6/2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Παιδιά και 
θάλασσα - Μέτρα πρόληψης και προστασίας με 2500 
ωφελούμενους.

2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Καμπάνια 
ενημέρωσης για τον Διαβήτη-Διανομή εντύπων-Μετρήσεις 
γλυκόζης αίματος με 105 ωφελούμενους.

10/5/2021 Έλεγχος Αναπνευστικής λειτουργίας- 
Σπιρομέτρηση με 24 ωφελούμενους.

11/5/2021 Έλεγχος Ακοής - Ακοομέτρηση με 20 
ωφελούμενους.

12/0521 Φυσιοθεραπευτική Αξιολόγηση με 10 
ωφελούμενους.

12/5/2021 Έλεγχος Θυρεοειδούς με 23 ωφελούμενους.

13/5/2021 Έλεγχος Ακοής- Ακοομέτρηση με 19 
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ωφελούμενους.

13/5/2021 Πρόληψη - Προδιαβήτης με 11 ωφελούμενους.

15/5/2021 Οδοντιατρικός Έλεγχος με 20 ωφελούμενους.

18/5/2021 Φυσιοθεραπευτική Αξιολόγηση με 13 
ωφελούμενους.

19/5/2021 ¨Έλεγχος Αναπνευστικής λειτουργίας- 
Σπιρομέτρηση με 22 ωφελούμενους.

19/5/2021 Έλεγχος Ακοής- Ακοομέτρηση με 25 
ωφελούμενους.

22/5/2021 Οφθαλμολογικός Έλεγχος με 22 ωφελούμενους.

6/11/2021 Οδοντιατρικός Έλεγχος με 18 ωφελούμενους.

6/11/2021 Αξιολόγηση του λόγου της ομιλίας και της 
μαθησιακής ικανότητας σε παιδιά από 13-18 ετών με 6 
ωφελούμενους.

8/11/2021 Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας 
(σπιρομέτρηση) για παιδιά άνω των έξι ετών  με 19 
ωφελούμενους.

 8/11/2021 Φυσιοθεραπευτική Αξιολόγηση στάση σώματος  
με 6 ωφελούμενους.

9/11/2021 Έλεγχος σπονδυλικής στήλης (Κύφωση-
Σκολίωση) με 11 ωφελούμενους.

10/11/2021 Εκτίμηση διατροφικών συνηθειών και πρώιμη 
διάγνωση παχυσαρκίας  με 7 ωφελούμενους.

11/11/2021 Έλεγχος Ακοής- Ακοομέτρηση με 14 
ωφελούμενους.

13/11/2021 Οφθαλμολογικός Έλεγχος με 20 ωφελούμενους.

13/11/2021 Αξιολόγηση του λόγου της ομιλίας και της 
μαθησιακής ικανότητας σε παιδιά από 13-18 ετών με 6 
ωφελούμενους.

 13/1/2021 Πρόληψη- Προδιαβήτης με 8 ωφελούμενους.

Δήμος Περιστερίου 
1|1-31|12|2021 Δωρεά Αίματος Αιμοδοσία με 684 
ωφελούμενους.

1|1-31|12|2021 Ενημέρωση Εγγραφές στο Λογισμικό του 
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ με 676 ωφελούμενους.

1|1-31|12|2021 Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε 
ανασφάλιστους και οικονομικά αδύναμους πολίτες με 300 
ωφελούμενους.

Δήμος Πετρούπολης
23|2|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα υγείας 
και προσυμπτωματικού ελέγχου ενημέρωση των δημοτών 
για την εγγραφή των δημοτών στο λογισμικό μέσα από 
βίντεο στο ακόλουθο link :https://www youtube com/
watch?v=ZjjyeE54BsY&t=20s με 140 ωφελούμενους.

4|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρόσκληση για 
συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Από το Α έως το Ω: Μία Ακαδημία 
για Γονείς» υπό την Αιγίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ Επικοινωνία των 
διαδραστικών συναντήσεων στους συνεργαζόμενους 
φορείς σας όπως εκπαιδευτικούς συλλόγους γονέων και 
κηδεμόνων και λοιπούς για την άμεση ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωσή τους με 140 ωφελούμενους.

10|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Οδηγίες προς 
Συμμετέχοντες για Zoom-Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για 
Παιδιά-ΕΦΗΒΕΙΑ Σύνδεσμος παρακολούθησης(link): 
https://zoom us/j/94741389167 με 140 ωφελούμενους.

15|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ενημερωτική 
διαδικτυακή ημερίδα του Δήμου στα πλαίσια του 
Προγράμματος «Αγωγή Υγείας για Παιδιά» με θέμα την 
ΕΦΗΒΕΙΑ  Χρήσιμες πληροφορίες και  υλικό της εκδήλωσης  
με 140 ωφελούμενους.

22|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρόσκληση 
στη Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Παιδιά και Θάλασσα 
Μέτρα πρόληψης και προστασίας» Η δράση θα μεταδίδεται 
ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Zoom https://zoom 
us/j/92178595345 και στο Facebook  του ΚΕΠ Υγείας 
Κεντρική με 140 ωφελούμενους.

5|7|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Δράση 
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του πληθυσμού 
σχετικά με τους Εμβολιασμούς Προώθηση Ενημερωτικών 
Εντύπων με 140 ωφελούμενους.

5|8|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Τηλεοπτικό 
Ραδιοφωνικό spot -χρήσιμη ενημέρωση για τον 
εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού Για το τηλεοπτικό μήνυμα 
παρακαλούμε πατήστε εδώ: https://www youtube com/
watch?v=PtrmXU0VKzQ  με 140 ωφελούμενους.
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1|9|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Τηλεοπτικό και 
Ραδιοφωνικό spot του ΕΔΔΥΠΠΥ - Χρήσιμη ενημέρωση 
για τον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού  Για το τηλεοπτικό 
μήνυμα παρακαλούμε πατήστε εδώ: https://www youtube 
com/watch?v=PtrmXU0VKzQ Για το ραδιοφωνικό μήνυμα 
πατήστε: https://eddyppy gr/wp-content/uploads/2021/07/
Radio-Spot wav με 140 ωφελούμενους.

29|10|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Καμπάνια 
Ενημέρωσης με τίτλο: “Covid-19 & Εμβολιασμός - Οι πολίτες 
ρωτούν οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν” Σύνδεσμος Πλατφόρμας 
Zoom (link): https://us06web zoom us/j/86757115060 (We-
binar ID: 867 5711 5060) με 140 ωφελούμενους.

17|9|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 19η Πανελλήνια 
Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών 
Αιμοδοτών με 200 ωφελούμενους.

Δήμος Πυλαίας -Χορτιάτη
10-14|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εθελοντική 
Αιμοδοσία με 50 ωφελούμενους.

20|4|2021, 1|6|2021, 21|6|2021 Ενημέρωση & 
Ευαισθητοποίηση Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για τα Παιδιά 
στις θεματικές: Ατυχήματα-Εξαρτήσεις- Εφηβεία. με 100 
ωφελούμενους.
7|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ με 100 
ωφελούμενους.

15|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πιστοποίηση 
Δήμου ως Υγιής Πόλη στην 7η Φάση του Προγράμματος 
Υγιείς Πόλεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου του ΠΟΥ με 100 
ωφελούμενους.

28|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της 
Χρήσης Ναρκωτικών με θέμα: “Εξάρτηση + Πανδημία. 
Δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο πλαίσιο αντιμετώπισης. 
με 100 ωφελούμενους.

22|9|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ανάρτηση 
δελτίου τύπου στη διαδικτυακή σελίδα του δήμου για 

την Παγκόσμια Ημέρα Δότη Μυελού των Οστών - 18 
Σεπτεμβρίου με 100 ωφελούμενους.

11-15|10|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εθελοντική 
Αιμοδοσία με 30 ωφελούμενους.

11-12|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Συμμετοχή στο 17ο Συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ με θέμα: 
Covid-19 και Κλιματική Αλλαγή Γνώση, στρατηγική και 
αποτελεσματικότητα στη νέα εποχή.

11|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Βράβευση ΚΕΠ 
Υγείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρόγραμμα αγωγής υγείας 
για την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας στον μαθητικό 
πληθυσμό του δήμου σε συνεργασία με ο ΕΚΕΑ με 200 
ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Λειτουργία Κέντρου 
εγγραφής εθελοντών δοτών αιμοποιητικών κυττάρων 
Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διανομή 1000 φυλλαδίων 
για το Κέντρο Κοινότητας με 1000 ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διανομή 1000 φυλλαδίων 
για τη δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων με 1000 
ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διανομή 1000 Φυλλαδίων 
ΚΕΠ Υγείας με 1000 ωφελούμενους.

Δήμος Ρήγα - Φεραίου
04|03|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Αιμοδοσία με 
23 ωφελούμενους.

20|04|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Αγωγή Υγείας 
για παιδιά με 50 ωφελούμενους.

19|04|2021-03|05|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  
1-2-3 ΚΛΙΚ Τρέχω-φωτογραφίζω-συμμετέχω για καλό 
σκοπό με 25 ωφελούμενους.

23|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Προς όλους τους 
μπαμπάδες! με 20 ωφελούμενους.

10|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Από το Α έως το 
Ω μια ακαδημία για γονείς με 25 ωφελούμενους.

 15|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Αιμοδοσία με 
10 ωφελούμενους.

Δήμος Σαρωνικού
Όλη τη διάρκεια του έτους  Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ με 800 ωφελούμενους.
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24|1|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΕΔΔΥΠΠΥ με 
240 ωφελούμενους.

1|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ -ΕΔΔΥΠΠΥ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ με 1025 
ωφελούμενους.

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
-ΕΔΔΥΠΠΥ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ Α-Ω με 100 
ωφελούμενους.

Δήμος Τεμπών
9|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ.

2|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ με 55 ωφελούμενους.

20|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ με 100 ωφελούμενους.

31|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΓΧΟΥΣ με 60 ωφελούμενους.

21|10|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ με 70 
ωφελούμενους.

4|2|2021 ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ  
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ με 110 ωφελούμενους.

Δήμος Φλώρινας.
12|2|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Μύθοι 
και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» με 50 
ωφελούμενους.

7|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Δράση 
ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας 
Δήμου Φλώρινας (πόλη Φλώρινας) με 350 ωφελούμενους.

14|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Δράση 

ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας 
Δήμου Φλώρινας (πόλη Φλώρινας) με 350 ωφελούμενους.

20|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Αγωγής Υγείας 
για Παιδιά με θέμα «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ» με 45 ωφελούμενους.

23|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Δράση 
ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας 
Δήμου Φλώρινας (κοινότητα Μελίτης Δήμου Φλώρινας) με 
300 ωφελούμενους.

16|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικό 
Διαδικτυακό σεμινάριο Α’ Βοηθειών-ΚΑΡΠΑ με τίτλο «Η 
γνώση σώζει ζωές» με 70 ωφελούμενους.

1|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Αγωγής Υγείας 
για Παιδιά με θέμα «ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ» με 45 ωφελούμενους.

4|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Πανελλήνιες 
Εξετάσεις: Διαχείριση άγχους προετοιμασίας & 
αποτελεσμάτων» με 40 ωφελούμενους.

22|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Αγωγής Υγείας 
για Παιδιά με θέμα «ΕΦΗΒΕΙΑ»  με 45 ωφελούμενους.

28|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Παιδιά 
και Θάλασσα Μέτρα πρόληψης και προστασίας» με 30 
ωφελούμενους.

3|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση «Covid-19 
& Εμβολιασμός - Οι πολίτες ρωτούν οι Ειδικοί Ιατροί 
απαντούν» με 40 ωφελούμενους.

Δήμος Χαλανδρίου
13|1|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Από το Α έως το 
Ω: Μια ακαδημία για γονείς με 14 ωφελούμενους.

10|2|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Από το Α έως το 
Ω:Μια ακαδημία για γονείς με 15 ωφελούμενους.

10|3|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση από το Α έως το 
Ω:Μια ακαδημία για γονείς με 18 ωφελούμενους.

6|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας για Παιδιά με 17 ωφελούμενους.
14|4|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Από το Α έως το 
Ω:Μια ακαδημία για γονείς με 14 ωφελούμενους.

18|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας για Παιδιά με 20 ωφελούμενους.

19|5|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση webinar ΟΕΚΚ  
Όμιλος εθελοντών κατά του καρκίνου- Αγκαλιάζω με 10 
ωφελούμενους.

4|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
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δράση Ελλ Διαδ Δικτυο Υγιών Πόλεων με 22 ωφελούμενους
4|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση webinar-Ελληνικό 
Ίδρυμα Καρδιολογίας με 17 ωφελούμενους.

15|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Αγωγή Υγείας 
για Παιδιά με 14 ωφελούμενους.

28|6|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
Δράση Ελλ Διαδ Δικτυο Υγιών Πόλεων με 18 ωφελούμενους
22|9|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση webinar 
Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας με 29 ωφελούμενους.

16|10|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Εκδήλωση Ά 
Βοηθειών- ΚΑΡΠΑ με 50 ωφελούμενους.

8|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση τοπικό κέντρο 
ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των 
οστών με 18 ωφελούμενους.

10|11|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Από το Α έως το 
Ω:Μια ακαδημία για γονείς με 15 ωφελούμενους.

8|12|2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Από το Α έως το 
Ω:Μια ακαδημία για γονείς με 17 ωφελούμενους.

01|01|2021-31|12|2021 Εμβολιασμοί συνταγογράφηση 
φαρμάκων & εξετάσεων μετρήσεις σακχάρου χοληστερόλης 
Α Π ενέσιμη θεραπεία & παροχή δ φυσικοθεραπείας στην 
Τρίτη ηλικία & σε ευάλωτους οικονομικά δημότες με 1001 
ωφελούμενους.

8|11|2021 Εθελοντική αιμοδοσία με 75 ωφελούμενους.

Δήμος Ωρωπού
Όλη τη διάρκεια του έτους Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 
Κατ οίκον ενημέρωση για την ορθή λήψη φαρμάκων με 283 
ωφελούμενους.
15/11/2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Ημερίδα  
με θέμα Καρκίνος του πνεύμονα-πρόληψη και έγκαιρη 
διάγνωση: Πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον 
καρκίνο του Πνεύμονα στην Ελλάδα είμαστε έτοιμοι; με 48 
ωφελούμενους.
18/11/2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Διαδικτυακή 
ημερίδα για τον καρκίνο του παγκρέατος «Αναζητώντας το 
Φαινομενικά αδύνατο» με 63 ωφελούμενους.
 3/12/2021 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Γραμμή στήριξης 

για την μοναξιά στην Τρίτη ηλικία με 250 ωφελούμενους.

4/4/21,11/4/21,18/4/21, 25/4/21 Ενημέρωση & 
Ευαισθητοποίηση Webinar με θέμα τον Αυτισμό με 230 
ωφελούμενου.

10/11/21,8/12/21, 11/12/21,12/12/21 Ενημέρωση & 
Ευαισθητοποίηση 1 Webinar Πανελλήνιες Εξετάσεις 
Διαχείριση άγχους προετοιμασίας & αποτελεσμάτων 2  We-
binar «Εφηβεία» 3 Webinar Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας  
από το Α έως το Ω: Μια Ακαδημία για γονείς» 4  Ημερίδα από Α 
έως το Ω: Έκθεση παιδιών σε βλαβερούς περιβαλλοντικούς 
παράγοντες και πως το περιορίζουμε – εμβολιασμός παιδιών 
και εφήβων- ασφάλεια εμβολίων 5 Διαδικτυακή Ημερίδα: 
Από τις αρνήσεις και τα συμπεριφορικά προβλήματα στο 
χτίσιμο της παραβατικής προσωπικότητας 6  Διαδικτυακή 
Ημερίδα σχετικά με τη διαχείριση ατόμων  ΑμΕΑ  Οι Ήρωες 
Ανάμεσα μας με 12497 ωφελούμενους.

13/4/2021 Αξιολογήσεις με ανιχνευτικά τεστ μαθησιακών 
δυσκολιών σε παιδιά σχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 
του Δήμου Ωρωπού με 100 ωφελούμενους.

4/2/21, 23/5/21, 22/9/21 & 14/11/21 Αιμοδοσία  με 188 
ωφελούμενους.

1/12/2021 Ατομικές συνεδρίες σε εφήβους με 80 
ωφελούμενους.
10/3/2021 1  Ενημερωτική ομιλία με βιωματικές ασκήσεις 
στους μαθητές του Γυμνάσιου Σκάλας Ωρωπού Η Αξία της 
Φιλίας 2 Ενημερωτική ομιλία με βιωματικές ασκήσεις στους 
μαθητές του Γυμνασίου Χαλκουτσίου Ωρωπού Σχολικός 
Εκφοβισμός με 320 ωφελούμενους.

01/01/21 έως 31/12/21 Δημοτικό Ασθενοφόρο με 240 
ωφελούμενου
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Ίδρυμα Vodafone -  Πιο κοντά στην έγκαιρη διάγνωση,
πιο δυνατοί. Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone 

Συνδυάζοντας την κοινωνική συνεισφορά της Vodafone 
με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών, το Ίδρυμα 
Vodafone δραστηριοποιείται για την αντιμετώπιση 

σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων, στηρίζοντας την 
Ελλάδα και τους πολίτες της, με στόχο τη δημιουργία ενός 
καλύτερου αύριο.

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 Vodafone 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 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 Νησιωτικής Πολιτικής. Στο 
Πρόγραμμα συμμετέχουν το Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ενώ την τεχνική υλοποίηση του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής VF
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Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής VF

Προγράμματος έχει αναλάβει η εταιρεία Vidavo.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε vodafone.gr/
foundation 

Στο εξής στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος  Voda-
fone, μπορούν να συμμετάσχουν Δήμοι, μέλη (που πληρούν 
τις προυποθέσεις) αποστέλλοντας αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στο info@eddyppy.gr ή στο efinitsi@ed-
dyppy.gr. Mέχρι πρότινος στο πρόγραμμα συμμετείχαν 
αποκλειστικά τα Κέντρα Υγείας- Περιφερειακά Ιατρεία και 
οι αιτήσεις για την συμμετοχή τους, γινόνταν μέσω των 
Υγειονομικών Περιφερειών και όχι μέσω Δήμων.

Προυποθέσεις συμμετοχής Δήμου:

• Xιλιομετρική απόσταση από Νοσοκομείο - τουλάχιστον 20 
χλμ. (Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετέχουν οι Δήμοι 
της Αττικής)

• Ύπαρξη ιατρού που θέλει να αναλάβει το πρόγραμμα 
και εργάζεται σε Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο 
της περιοχής εντός του Δήμου, είτε υπάρχει σύμβαση 
συνεργασίας με το Δήμο

• Παραμονή ιατρού στην περιοχή και κατ΄επέκταση στο 
πρόγραμμα για τουλάχιστον 1 έτος

• Συμμετοχή νοσηλευτριών του Δήμου, είτε μέσω του 
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ή άλλης υπηρεσίας του 
Δήμου, όπως τα Κέντρα Κοινότητας κλπ, που θα συνδράμει 
τον ιατρό για την καταγραφή των ραντεβού

Διαδικασία Ένταξης Δήμου

• Αποστολή αιτήματος συμμετοχής του Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ

• Γραπτή επιβεβαίωση από το ΕΔΔΥΠΠΥ για την ένταξη του 
Δήμου μετά την εύρεση διαθέσιμου εξοπλισμού. Τα ενεργά 
σημεία είναι συνολικά 100 σε όλη την Ελλάδα, όμως γίνονται 
συχνά αντικαταστάσεις λόγω μετκινήσεων και άλλων 
κωλυμάτων που προκύπτουν κατα καιρούς

• Επικοινωνία μ τον ιατρό που θα αναλάβει το πρόγραμμα 
καθώς και με τις νοσηλεύτριες για την αποστολή του 
εξοπλισμού και την εκπαίδευση τους στη χρήση του από τη 
VIdavo

• Συνέχιση τακτικής επικοινωνίας απο τη Vidavo, για 
επίλυση τυχόν αποριών στη χρήση των συσκευών, για τις 
αναγκαίες αναβαθμίσεις, για αποστολή αναλωσίμων κλπ

• Ενημέρωση από το ΕΔΔΥΠΠΥ σχετικά με τα επικοινωνιακά 
εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Δήμος για την 
ενημέρωση των Δημοτών. Προτυποποιημένο Δελτίο Τύπου 
προγράμματος, Αφίσα, Φυλλάδια (...) κ.α.
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Τ  ο πρόγραμμα Πρόληψης της Οστεοπόρωσης συνε-
χίζεται για 15η 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 βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό 
   οστεοπόρωσης. 
• Ενήλικες που βρίσκονται σε χρόνια αγωγή με κορτιζόνη
   ή έχουν οικογενειακό ιστορικό Οστεοπόρωσης. 

Για το έτος 2021, 1.191 πολίτες ωφελήθηκαν από το 
πρόγραμμα ενώ συνολικά 98.525 πολίτες έχουν ωφεληθεί 
έως σήμερα.

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 31 Μαΐου έως και τις 
4 Ιουνίου 2021 καθώς και  5 έως και τις 8 Ιουλίου 2021. Οι 
εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου 
και εξετάστηκαν συνολικά 258 γυναίκες και από την εξέταση 
τους παρουσιάστηκαν τα εξής αποτελέσματα: Οστεοπόρωση: 
53, Οστεοπενία: 93, Φυσιολογικά: 112.

Δήμος Μεγαρέων
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 30 Ιουνίου και 1 
Ιουλίου 2021. Εξετάστηκαν συνολικά 108 γυναίκες και από 
την εξέταση τους παρουσιάστηκαν τα εξής αποτελέσματα: 
Οστεοπόρωση : 9, Οστεοπενία : 42, Φυσιολογικά: 57.
Ο  κ. Κων/νος Καράμπελας, Αντιδήμαρχος Προαγωγής & 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας Δήμου Μεγαρέων δήλωσε: 
Η οστεοπόρωση είναι μια νόσος που προσβάλει τα 
οστά και έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της μάζας, και 
συνεπακόλουθα, την επιδείνωσης της ποιότητάς τους. 

Πρόγραμμα Πρόληψης Οστεοπόρωσης

Καθώς τα οστά γίνονται πιο πορώδη, γίνονται ταυτόχρονα 
και πιο εύθραυστα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος 
καταγμάτων. Η διαδικασία αυτή είναι σταδιακή και 
ασυμπτωματική, γεγονός που καταδεικνύει με τον καλύτερο 
τρόπο την ανάγκη του τακτικού ελέγχου και της έγκαιρης 
διάγνωσης της νόσου, για τον λόγο αυτό η πρόληψη της 
είναι πολύ σημαντική.

Με χαρά διαπιστώσαμε ότι η υλοποίηση του Προγράμματος 
Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας σημείωσε επιτυχία με τους 
πολίτες του Δήμου μας να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά. 
Αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και μεγάλο ενδιαφέρον το 
πρόγραμμα, αφού μέσω αυτού τους προσφέρθηκε μια 
σημαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στα πλαίσια του 
προληπτικού προγραμματισμού τους για την οστεοπόρωση.
Ο Δήμος Μεγαρέων ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ, εκτιμώντας 
την εξαιρετική συμβολή του Δικτύου σε θέματα δημόσιας 
υγείας των πολιτών, προσπαθεί να υλοποιεί όσον τον 
δυνατόν περισσότερα από τα προγράμματα του ΕΔΔΥΠΠΥ 
και να συμβάλει στην διάδοση της βασικής ιδέας του 
Δικτύου, για την προαγωγή και την πρόληψη της Δημόσιας 
Υγείας.

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

Δήμος Αγ.Βαρβάρας
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως και τις 22 
Ιουνίου 2021 καθώς και  5 έως και τις 8 Ιουλίου 2021. Οι 
εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου 
και εξετάστηκαν συνολικά 156 γυναίκες και από την εξέταση 
τους παρουσιάστηκαν τα εξής αποτελέσματα: Οστεοπόρωση 
: 21, Οστεοπενία : 53, Φυσιολογικά: 82.
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Δήμος Βριλησσίων
Στο πλαίσιο της πρόληψης Υγείας για όλους, που 
προγραμματίζει ο ΟΚΠΑΔΒ στα Δημοτικά Κοινωνικά 
Ιατρεία του Δήμου Βριλησσίων, μέσω ιατρικών εξετάσεων 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ολοκληρώθηκε και η 
Εβδομάδα Προληπτικού Ελέγχου Οστεοπόρωσης που 
πραγματοποιήθηκε στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου 
Βριλησσίων.
Η εξέταση αυτή διήρκεσε 5 ημέρες (19-23/7/2021) 
και περιελάβανε μέτρηση οστικής πυκνότητας με 
υπερηχογράφημα πτέρνας και εν συνεχεία έλεγχο των 
αποτελεσμάτων από τον Ορθοπεδικό του Δημοτικού 
Ιατρείου του Δήμου.
Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε σε 100 γυναίκες εκ των 
οποίων τα 47 άτομα ήταν φυσιολογικά τα 45 είχαν οστεοπενία 
και τα υπόλοιπα 8 βρέθηκαν με οστεοπόρωση.
Πολύ σημαντική η διαπίστωση ότι ο στόχος της προσπάθειας 
μέσω των Ιατρείων του Δήμου, είναι να υπάρχει τακτική και 
ουσιαστική μέριμνα για προληπτικές εξετάσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι η συχνότητα της εξέτασης αυτής 
θα πρέπει να γίνεται ανά έτος. Ευχαριστούμε πολύ το 
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ για την παραχώρηση του μηχανήματος 
μέτρησης Οστικής πυκνότητας.

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Η δράση πραγματοποιήθηκε από 14 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 
2021 σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Πυλαίας - Χορτιάτη στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας του δήμου. 
Συνολικά εξετάστηκαν συνολικά 190 άτομα (182 γυναίκες και 
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8 άνδρες) εκ των οποίων διαγνώστηκαν με οστεοπόρωση 13 
και με οστεοπενία 89 άτομα, ενώ φυσιολογικά ήταν τα όρια 
και οι ενδείξεις για συνολικά 90 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 Σπάτων-Αρτέμιδος
Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως και τις 11 
Οκτωβρίου 2021, στο Β ΚΑΠΗ Αρτέμιδος, και στο Α ΚΑΠΗ 
Σπάτων με τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας – πρόληψης 
κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, σε μεγάλη 
αίθουσα με εξωτερικό χώρο αναμονής & ελεγχόμενη ροή 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
Συνολικά εξετάστηκαν 182 άτομα, εκ των οποίων, σύμφωνα 
με τις μετρήσεις, τα 63 πάσχουν από οστεοπενία, 12 από 
οστεοπόρωση, ενώ Φυσιολογικά: 107.
 
Δήμος Χαϊδαρίου
Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Χαϊδαρίου 
πραγματοποίησε τη δράση από 1 έως και τις 7 Νοεμβρίου 
και εξετάστηκαν συνολικά 110 πολίτες. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα 42 από αυτούς πάσχουν από οστεοπενία 
και 8 πάσχουν από οστεοπόρωση, ενώ οι υπόλοιποι είχαν 
φυσιολογικά αποτελέσματα. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε 
με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων 
για covid-19 (μάσκα, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test) κατόπιν ραντεβού, στο 
Δημαρχείο (ισόγειο- Γραφείο Διεύθυνσης).

Συνεργασία με το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του προγράμματος πρόληψης της 
οστεοπόρωσης το ΕΔΔΥΠΠΥ συνεργάζεται 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.
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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 2021, 1.246 πολίτες ωφελήθηκαν από το εν λόγω 
πρόγραμμα.

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

1         ΑΛΙΜΟΣ  19-20/5/2021 65
2         ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ 28-29/5/2021 100
3         ΓΑΛΑΤΣΙ  22-23/6/2021 110
4         ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 25-26/6/2021 100
5         ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 2/7/2021  65
6         ΚΟΡΙΝΘΟΣ  17/9/2021 95
7         ΚΑΤΕΡΙΝΗ  24-25/9/2021 95
8         ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 26/9/2021 95
9         ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 4/10/2021 70
10       ΠΕΝΤΕΛΗ  22/10/2021 51
11       ΣΕΡΡΕΣ  13-14/11/2021 90
12       ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  8/11/2021 60
13       ΓΟΡΤΥΝΙΑ  16/11/2021 25
14       ΚΑΒΑΛΑ  26-27/11/2021 150
15       ΘΗΒΑ  15/12/2021 75

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι ΟΤΑ μέλη που ενδιαφέρονται και για τα δύο προγράμματα, 
πρέπει να στείλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής που 
βρίσκεται στο site μας, ή να στείλουν την αίτηση με email: 
dalexandridis@eddyppy.gr  προκειμένου να συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Πρόγραμμα Πρόληψης Οστεοπόρωσης
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Η Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης με θέμα: 
«Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα 
εμβόλια» πραγματοποιήθηκε και το 2021 με 

διαφορετική μορφή αυτή τη χρονιά, καθώς ήταν σε ισχύ 
τα μέτρα για την προφύλαξη από το νέο κορονοϊό SARS-
CoV-2 και με βάση τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας, υπήρχαν προϋποθέσεις και περιορισμοί 
για τις συναθροίσεις. Συνολικά το 2021 πραγματοποιήθηκαν 
15 διαδικτυακές εκδηλώσεις, 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, 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 ό,τι επικίνδυνο για 
την υγεία αυτό 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 
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ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μικροβίων ανθεκτικών στα 
αντιβιοτικά. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία και τα οφέλη 
των εμβολίων τα οποία πρέπει να πραγματοποιούνται τόσο 
κατά την παιδική ηλικία όσο και μετά από αυτή, εστιάζοντας 
φυσικά και στον εμβολιασμό έναντι της Covid-19 λοίμωξης.

Τις ομιλίες πραγματοποιούν διακεκριμένοι ιατροί λοιμωξιολόγοι, 
μέλη και συνεργάτες της Ελληνικής Εταιρείας 
Χημειοθεραπείας και της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων 
που συμμετέχουν εθελοντικά στο Πρόγραμμα. Από την 
έναρξη του προγράμματος έως σήμερα, έχουν συμμετάσχει 
συνολικά 104 Δήμοι από όλη τη χώρα, μέσω των οποίων 
ωφελήθηκαν περισσότεροι από 11.470 δημότες. Τo διάστημα 
Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
15 ημερίδες, συγκεκριμένα στους Δήμους Λαμιέων, 
Ευρώτα, Πεντέλης, Σπετσών, Ιωαννιτών, Π. Φαλήρου, 
Φλώρινας, Καστοριάς, Σαρωνικού, Αγ. Αναργύρων-
Καματερού, Πύδνας-Κολινδρού, Βέροιας, Διδυμοτείχου, 
Αλίμου, Πυλαίας-Χορτιάτη και συμμετείχαν περισσότεροι 
από 470 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 ηλεκτρονικά έντυπα 
του Π.Ο.Υ. για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών. Επιπλέον 
έλαβαν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και ενημέρωσης 
του Δικτύου για τις δράσεις που πρόκειται να  υλοποιηθούν 
στις σχολικές τάξεις τους.

Η καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ και 
πρόεδρος της Ελληνική Εταιρείας Χημειοθεραπείας, κα 
Ελένη Γιαμαρέλλου καθώς και οι έγκριτοι καθηγητές 
και ειδικοί ιατροί που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, 
επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση της προφύλαξης κατά 
των λοιμώξεων, μέσω των εμβολίων αλλά και των μέτρων 
υγιεινής που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες ιδιαίτερα 
την περίοδο της πανδημίας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα 
αντιβιοτικά και στις συνέπειες της αλόγιστης χρήσης τους.

Στη συνέχεια η κα Νταίζη Παπαθανασοπούλου,  Συντονίστρια 
του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., μέλος της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα, 
αναφέρθηκε στην εκστρατεία για την ορθή χρήση των 
αντιβιοτικών στα πλαίσια του Π.Ο.Υ. Έπειτα παρουσίασε το 
εκπαιδευτικό υλικό e-bug καθώς και το παιδικό παραμύθι 
«Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη»

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. 
Γιώργος Πατούλης στο χαιρετισμό του, αφού ευχαρίστησε 
τους οργανωτές και τους συμμετέχοντες για την υποστήριξή 
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τους στη δράση αυτή, τόνισε την αξία των προγραμμάτων 
πρόληψης και προαγωγής υγείας που διενεργούνται 
στο Δίκτυο και δήλωσε: «Η Πανελλαδική Εκστρατεία 
Ενημέρωσης με θέμα «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά 
και τα Εμβόλια» αποτελεί κατεξοχήν μέρος δράσεων 
ευαισθητοποίησης του Δικτύου. Στόχος μας η ενημέρωση 
του μαθητικού πληθυσμού μέσω των εκπαιδευτικών 
και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και η έγκυρη 
πληροφόρηση των πολιτών στους ΟΤΑ-μέλη του Δικτύου 
μας, σχετικά με την ορθή χρήση των αντιβιοτικών, τη σωστή 
λήψη των μέτρων υγιεινής ενάντια στις λοιμώξεις αλλά και 
για την αναγκαιότητα των εμβολιασμών».

Παράλληλες Ενέργειες
Στο πλαίσιο δράσεων, για την ευαισθητοποίηση του γενικού 
πληθυσμού για τον εμβολιασμό έναντι της Covid-19 
δημιουργήσαμε και προβάλαμε σε διάφορα ΜΜΕ της χώρας 
τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σπότ ευαισθητοποίησης:

https://www.youtube.com/watch?v=PtrmXU0VKzQ&t=31s

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

Διανομή ενημερωτικών εντύπων
Διανομή 500.000 φυλλαδίων για τα εμβόλια σε 98 Δήμους. 
Προετοιμασία ενημερωτικού φυλλαδίου για την ορθή 
κατανάλωση των αντιβιοτικών που θα διανεμηθεί το 2022.

Συνέντευξη Τύπου
με αφορμή την Εβδομάδα Ενημέρωσης για την Ορθολογική 
Χρήση των Αντιβιοτικών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
25/11/2021 Συνέντευξη Τύπου στο Αμφιθέατρο του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις καθώς 
και σημαντικά αποτελέσματα της Δημοσκόπησης σχετικά 
με τα επίπεδα κατανάλωσης Αντιβιοτικών από τους 
Έλληνες πολίτες. Η συνέντευξη καλύφθηκε από πολλά 
δημοσιογραφικά Site.
Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με κεντρικό 
σύνθημα «Η γνώση σώζει ζωές»  σε Συνεργασία με την  
Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων-ΕΔΟΚ

Έρευνα της ΚΑΠΑ Research (To 2021 πραγματοποιήθηκε) 

Ετήσιες δημοσκοπήσει την τριετία 2013 - 14 - 15 (28/10 - 9/11) και 2021 (9 - 14/4)

• Από την ΚΑΠΑ research  • Ίδιο ερωτηματολόγιο που επιτρέπει συγκρίσεις
• Ίδια μεθοδολογία [ Computer - Assited Web Interviewing (CAWI) ] • Δείγμα 1200-1400 ατόμων

Ερώτηση: Την τελευταία φορά που πήρατε αντιβιοτικό, με ποιόν τρόπο το προμηθευτήκατε;
(η ερώτηση αφορά όσους δήλωσαν ότι πήραν αντιβιοτικό)

     2013 2014 2015 2021

Πήγα πρώτα σε γιατρό και μου έδωσε συνταγή 73,7% 74,6% 79% 65%

Τα αγόρασα από φαρμακείο χωρίς συνταγή 15,8% 15,6% 11% 13%

Είχα στο σπίτι από προηγούμενη χρήση  9,4% 8,6% 7,8% 15% 

Συνολικά χωρίς συνταγή   25,2% 24,2% 18,8% 28% 

Προσκόμιση συνταγής εκ των υστέρων  10% 6% 9% 7,5%
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Το πρόγραμμα απευθύνεται στο Γενικό πληθυσμό, 
σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Γονείς, 
Ηλικιωμένους, Δημοτικούς Υπαλλήλους & Υπαλλήλους 

Περιφερειών (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
• Διάσειση
• Διάστρεμμα
• Αιμορραγία
• Ρινορραγία
• Εγκαυμα
• Τσίμπημα σφήκας – μέλισσας
• Ηλίαση
• Υποθερμία

Τρόπος Συμμετοχής Δήμου
Αρκεί η συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης συμμετοχής 
του Δήμου 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 2021 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε 5 Δήμους-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εκπαίδευση στις Α’ Βοήθειες

μέλη τις οποίες παρακολούθησαν με φυσική παρουσία 
περισσότεροι από 170 δημότες:

Νέα Σμύρνη 18/9/21: Η εκδήλωση έλαβε χώρα, στον 
πολυχώρο «Γαλαξίας» στην Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης.

Κηφισιά 2/10/21: Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα 
του Γ΄ ΚΑΠΗ.
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Επιπλέον, κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και 
Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 18 Διαδικτυακά 
Μαθήματα σε 10 Δήμους της χώρας, στις οποίες 
συμμετείχαν περισσότεροι από 1700 Δημότες:

•  Ζωγράφου 10/1/2021 & 31/1/2021
• Ηγουμενίτσα 17/1/2021
• Σαρωνικός 24/1/2021
• Μαρούσι 6/2/2021
• Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη 14/2/2021
• Λυκόβρυση-Πεύκη 21/2/2021
• Κάτω Νευροκόπι 7/3/2021
• Μεταμόρφωση 13/3/2021
• Άρτα 21/3/2021
• Αμπελοκήποι-Μενεμένης 27/3/2021
• Αγία Βαρβάρα 11/4/2021
• Ίλιον 18/4/2021
• Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό 24/4/2021
• Κεντρική Κέρκυρα 9/5/2021
• Φλώρινα 16/5/2021
• Μέγαρα 29/5/2021
• Αλεξανδρούπολη 12/6/2021
• Σκύδρα 27/6/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Εκπαίδευση στις Α΄ Α Βοήθειες

Χαϊδάρι 16/10/2: Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Δημαρχείο 
Χαϊδαρίου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Ελευσίνα 30/10/21: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 
στέκι πολιτισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.

Γορτυνία 14/11/21:  Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο πλαίσιο 
του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΕΔΔΥΠΠΥ στο 
Δημοτικό σχολείο Λαγκαδίων.
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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. Η Άνοια χαρακτηρίζεται ως σύγχρονη 
επιδημία του 21ου αιώνα και οφείλουμε να παρέχουμε 
τα μέσα αυτά που θα προστατεύσουν τους πολίτες από 
την ασθένεια αυτή, θα ανακουφίσουν τους πάσχοντες, 
αλλά και τους φροντιστές αυτών και θα μειώσουν το 
μέιζον 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 από τη μία 
πλευρά, συμπτωματολογία σε υγιή πληθυσμό άνω των 65 
και να υποστηρίζονται από την άλλη, άτομα που πάσχουν 
από διαταραχές μνήμης, με παράλληλη ενίσχυση και 
υποστήριξη των φροντιστών τους.

Ένας από τους στόχους μας είναι η δημιουργία κοινοτήτων 
ευαισθητοποιημένων και επικεντρωμένων στην προαγωγή 
της δημοσίας υγείας και με την ίδρυση 94  Συμβουλευτικών 
Σταθμών Άνοιας σε συνεργαζόμενους Δήμους έχουμε 
σκοπό να παρέχουμε στους συμπολίτες μας τα απαραίτητα 
εφόδια για την προστασία τους από την ασθένεια αυτή. Η 
άνοια απειλεί την υγειά σε τουλάχιστον 55 εκατομμύρια 
συνάνθρωπους μας παγκοσμίως, ενώ πρόκειται για μια από 
τις πιο επικίνδυνες ασθένειες που απειλούν τον ανθρώπινο 
εγκέφαλο. Στην Ελλάδα τουλάχιστον 160.000 χιλιάδες 
άτομα πάσχουν από άνοια ενώ 280.000 από ήπια Νοητική 
Διαταραχή, ενώ ο αντίκτυπος στις οικογένειες των ασθενών 
επηρεάζει σημαντικά την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση 
του συνόλου.

Στα πλαίσια της λειτουργίας των σταθμών πραγματοποιείται 
σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης των συμπολιτών μας τόσο 
σε επίπεδο ισότητας αλλά και στην εγκαθίδρυση καινοτόμων 
μοντέλων παροχής προτύπων υπηρεσιών για την Άνοια. 
Ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται στους σταθμούς 
των δήμων πραγματοποιείται και ευαισθητοποίηση του 
κοινού ως προς την ασθένεια αυτή, αλλά και εκπαίδευση 
φροντιστών και ενημέρωση καινοτόμων προσεγγίσεων σε 
επαγγελματίες υγείας και μη. Αυτές οι προσεγγίσεις μπορεί 
να είναι και μη φαρμακευτικές, όπως η εργοθεραπεία ή 
η γυμναστική. Επιπλέον, η δυνατότητα και η ικανότητα 
τον σταθμών για διασύνδεση και παραπομπή σε άλλες 
οργανώσεις και υπηρεσίες εξειδικευμένες στην ψυχική 
υγεία διασφαλίζουν και ενδυναμώνουν την καλύτερη 
δυνατή λειτουργία και απόδοση του προγράμματος στην 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους συμπολίτες μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια

Γραμμή Βοήθειας 1102 
Στις 26 Φεβρουαρίου 2021 ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ 
και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης και η 
Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, κα Παρασκευή 
Σακκά παραχωρήσαν διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου με 
αντικείμενο τη δημιουργία της Γραμμής Βοήθειας για την 
Άνοια 1102 από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών με την 
υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου 
Υγείας και του ΕΔΔΥΠΠΥ.
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Στη Συνέντευξη έκανε παρέμβαση η Υφυπουργός Υγείας, κα 
Ζωή Ράπτη ενώ συμμετείχε και η Γενική Διευθύντρια του 
ΕΔΔΥΠΠΥ κα Μαρία Αϊδίνη.

Η γραμμή πλαισιώνεται από εξειδικευμένους συμβούλους/
επαγγελματίες υγείας, γιατρούς νευρολόγους και 
ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, που 
παρέχουν άμεσα ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλές και 
διασύνδεση.

Η Γραμμή Βοήθειας 1102 απευθύνεται σε άτομα με 
προβλήματα μνήμης, στο ευρύ κοινό, στους φροντιστές-
οικογένεια & φίλους ατόμων με άνοια και σε Επαγγελματίες 
Υγείας.

Οι κοινότητες φιλικές προς την Άνοια είναι οι κοινότητες 
οι οποίες έχουν στόχο να μη βάζουν στο περιθώριο, αλλά 
αντιθέτως να ενισχύουν και να υποστηρίζουν τα άτομα 
με Άνοια. Αυτό θα πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας 
προσπάθειας με σκοπό τη βελτίωση, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, της καθημερινής διαβίωσής τους αλλά και της 
ποιότητας ζωής τους. Στους συμβουλευτικούς σταθμούς 
εργάζονται επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευμένοι σε 
θέματα διαχείρισης της άνοιας από την Εταιρεία Alzheim-
er Αθηνών, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τους πολίτες έχοντας 
ταυτοχρόνως στήριξη από νευρολόγο για τους πρώτους 6 
μήνες λειτουργίας του σταθμού.

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Alzheimer
Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης του κοινού στις 21 
Σεπτέμβριου, γνωστή και ως παγκόσμια μέρα Alzheimer, 
στο Βυζαντινό μουσείο, πραγματοποιήθηκε προβολή της 
ταινίας «Ο Πατέρας» όπου στον πρωταγωνιστικό ρολό ο An-
thony Hopkins υποδύθηκε ένα άτομο το οποίο «βυθιζόταν» 
στην Άνοια. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής, 
κ. Γιώργιος Πατούλης, καθώς και η Υφυπουργός Υγείας, 
κα Ζωή Ράπτη, όπου απηύθυναν χαιρετισμούς και τόνισαν 
την ανάγκη ενίσχυσης αυτών των ασθενών αλλά και την 
ευρύτερη ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας σε αυτή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κοινότητες Φιλικές προς την Άνοια

τη σύγχρονη πανδημία.

Παράλληλα, με την υποστήριξη της Εταιρείας Alzheimer 
Αθηνών και σε Συντονισμό με το ΕΔΔΥΠΠΥ πραγματοποιούνται 
εποπτείες και εκπαιδευτικές διαδικτυακές συναντήσεις για 
τους επαγγελματίες υγείας των συμβουλευτικών σταθμών 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για το 2021, πραγματοποιήθηκε 
1 εποπτεία στις 8 Οκτωβρίου 2021. Έχοντας λάβει αρκετά 
αιτήματα από Δήμους, μέλη, που θέλουν να ανοίξουν 
συμβουλευτικό σταθμό για την Άνοια, πάρθηκε η απόφαση 
να πραγματοποιηθεί και 4ος κύκλος εκπαίδευσης των 
επαγγελματιών υγείας, που θα λάβει χώρα το Μάρτιο του 2022.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το Δίκτυο σε συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛ-
ΠΙΔΑ», για 4η συνεχή χρονιά, στοχεύει στη δημιουργία 
τοπικών κέντρων ενημέρωσης, καθώς και στην ενί-

σχυση της Τράπεζας εθελοντών- δοτών μυελού των οστών. 
Στόχος η κάλυψη των αναγκών των ασθενών που χρειάζο-
νται μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.

Το ΕΔΔΥΠΠΥ μαζί με τους ΟΤΑ- μέλη και το σύλλογο «ΟΡΑ-
ΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»  ενώνουν τις δυνάμεις τους, ώστε να αυξη-
θεί ο αριθμός των σταθμών συλλογής δειγμάτων από τους 
εθελοντές-δότες, για την αμεσότερη κάλυψη των  ασθενών.

Στο εγχείρημα αυτό συμμετέχουν 47 Δήμοι για τη δημιουρ-
γία ενός κοινωνικού Δικτύου σε μία κοινή πορεία για τη 
μεταλαμπάδευση μιας σπουδαίας ιδέας, ενός οράματος που 
στον πυρήνα του βρίσκεται η αγάπη για τους πάσχοντες συ-
νανθρώπους μας. Στη διάθεση των Δήμων, που δημιουρ-
γούν Σταθμούς συλλογής δειγμάτων, βρίσκονται το οπτικό 
υλικό και το ηλεκτρονικό έντυπο του Συλλόγου, με την υπο-
γραφή της Προέδρου κας Μαριάννας  Β. Βαρδινογιάννη, τα 
οποία είναι στην διάθεση των πολιτών, για την εγκυρότερη 
δυνατή ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα του Οράματος 
Ελπίδας.

Στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και αλληλεγγύης συμμετέχουν 
οι Δήμοι:  Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Δη-
μητρίου, Αμαρουσίου, Ασπροπύργου, Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, Βέροιας, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Γλυφάδας, 
Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ερμιονίδος,  Ηγουμενίτσας, 
Ηλιούπολης, Ηρακλείου Αττικής, Ιλίου, Ιωαννιτών, Κα-

Δημιουργία Τοπικών Κέντρων Ενίσχυσης Τράπεζας Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

λαμαριάς, Καλλιθέας, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μεγαρέων, 
Νέας Σμύρνη, Παπάγου-Χολαργού, Περιστερίου, Παλαιού 
Φαλήρου, Παύλου Μελά, Πυλαίας Χορτιάτη, Πύργου,  Σα-
λαμίνας, Σύρου-Ερμούπολης, Φαρσάλων, Φιλοθέης-Ψυχι-
κού, Χαϊδαρίου και Ωρωπού. 

Στο διάστημα της πανδημίας η Τράπεζα εθελοντών-δο-
τών μυελού των οστών ενισχύθηκε με την ένταξη 13 
Δήμων-μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ. Οι Δήμοι Αγίων Αναργύ-
ρων-Καματερού, Βόλβης, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, 
Κέας, Κορδελιού-Ευόσμου, Λήμνου, Ληξουρίου Ναυπλιέ-
ων, Νέας-Ιωνίας, Νέας Προποντίδας, Ξηρομέρου και Σερ-
ρών μέσω της συμμετοχής τους απέδειξαν εμπράκτως την 
ευαισθητοποίηση των δημοτών τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δότη Μυελού των Οστών, 
το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Νέας Σμύρνης σε 
συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛ-
ΠΙΔΑΣ», πραγματοποίησαν δράση στην οποία οι πολίτες 
ενημερώθηκαν για όλες τις δράσεις μέσα από έντυπο υλικό 
του Συλλόγου. Πέραν της συγκεκριμένης ενημέρωσης, οι 
δημότες της Νέας Σμύρνης είχαν την ευκαιρία να λάβουν 
μέρος στη διαδικασία συλλογής δείγματος στοματικού επι-
χρίσματος, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη μελών της 
μεγάλης οικογένειας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών 
του Συλλόγου.

Όσοι ΟΤΑ, μέλη ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προ-
σπάθεια αυτή μπορούν να στείλουν σχετικό αίτημα μέσω 
email στο info@eddyppy.gr ή στο ezogopoulou@eddyppy.gr 
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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, συνεχίζουν την εκστρατεία της πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου, με μαζικούς προληπτικούς ελέγχους 
ανίχνευσης  αιμοσφαιρίνης κοπράνων. 

Το πρόγραμμα απευθύνετε σε άτομα ηλικίας από 50 ετών έως 70 ετών. 

Βασιζόμενοι στα προληπτικά πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ. οι δημότες έλαβαν ενημέρωση ώστε:  

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

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

Ένας μικρός αριθμός πολιτών (έως 10% του συνόλου των παραπεμπομένων) ανασφάλιστων και απόρων, που έχουν λάβει
ειδικό παραπεμπτικό μέσω του Δήμου τους ότι ανήκουν  στις ευπαθείς ομάδες και  θα εξυπηρετείται δωρεάν. 

Ενώ όλοι οι παραπάνω θα λάβουν ηλεκτρονικά το ενημερωτικό υλικό για το συγκεκριμένο νόσημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εκστρατεία Πρόληψης Καρκίνου Παχέος Εντέρου 
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ΤΤο ΕΔΔΥΠΠΥ, σε συνεργασία με το 
Σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού 
Νοσοκομείου «Αγ. Ανάργυροι», 

από τον Οκτώβριο του 2012, στο 
πλαίσιο ευαισθητοποίησης και 
έγκαιρου προσυμπτωματικού 
ελέγχου, προσφέρει δωρεάν 
έλεγχο και δωρεάν 
επανέλεγχο, όπως ορίζουν 
τα ιατρικά πρωτόκολλα σε 
ευπαθείς ομάδες γυναικών, 
μέσω των ΚΕΠ Υγείας των 
Δήμων - μελών.

Με γνώμονα το ισότιμο 
δικαίωμα στην ΠΡΟΛΗΨΗ, 
διενεργούνται στο Κέντρο 
Μαστού του Συλλόγου δωρεάν 
μαστογραφίες με δυνατότητα 
εγγραφής και σε CD. Από το 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 συμμετάσχει στο 
Πρόγραμμα Μαστογραφιών. Με αυτή τη συμβολική βοήθεια 
επιτυγχάνεται η στήριξη και η συνέχιση του Προγράμματος 
Μαστογραφιών. Ένα Πρόγραμμα, που όλα αυτά τα χρόνια 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Δωρεάν Ψηφιακών Μαστογραφιών με 6580 ωφελούμενες

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.

Από το 2014, διενεργήσαμε 
6.580 μαστογραφίες σε 
ανασφάλιστες, άπορες και 

άνεργες γυναίκες από 45 έως 
69 χρόνων 51 Δήμων μελών. 

Περίπου 1000 από τις 6.580 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ κρίθηκαν ύποπτες, 

γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω 
διερεύνηση των περιστατικών αυτών με 

υπέρηχο ή με εντοπιστική μαστογραφία όπου 
χρειάστηκε. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι ΟΤΑ, μέλη που ενδιαφέρονται, μπορούν να στείλουν την 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας, 
ή να στείλουν την αίτηση με email: info@eddyppy.gr ή στο 
kepygeias@eddyppy.gr. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
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Τον Ιούνιο του 2020, η εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε 
δώρισε 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 
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 και το  2021, Πρόγραμμα με δωρεάν 
υπερηχογράφημα, με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για τη διάγνωση 
ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. 

διάγνωση του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής. Η χρήση 
του υπερήχου έγινε μόνο από εξειδικευμένους ακτινολόγους 
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 ή 
3  ημέρες.

Η δράση απευθυνόταν σε ηλικιωμένους ανθρώπους 65-
85 χρόνων και εξετάστηκαν συνολικά το 2021, 112 πολίτες 
σε 5 Δήμους ενώ 13 πολίτες είχαν ύποπτα ευρήματα και 
παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι ΟΤΑ, μέλη που ενδιαφέρονται, μπορούν να στείλουν την 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας, 
ή να στείλουν την αίτηση με email στο: info@eddyppy.gr ή 
στο kepygeias@eddyppy.gr. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-
Προαγωγής Υγείας «ΕΔΔΥΠΠΥ», δημιούργησε ένα νέο 
διαδικτυακό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά, για 

τους ΟΤΑ-μέλη του Δικτύου, πλήρως προσαρμοσμένο στις 
συνθήκες της πανδημίας με την επιστημονική υποστήριξη 
του κ. Αναστάσιου Χατζή, Παιδιάτρου-Εντατικολόγου, τ. 
Συντονιστή-Διευθυντή ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ, Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση 
και η ενημέρωση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων 
όπως οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί,  οι οποίοι είναι οι άμεσα 
εμπλεκόμενοι στην ανατροφή των παιδιών και μπορούν 
να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης ή και έγκαιρης 
ενημέρωσης των παιδιών. Σκοπός του προγράμματος είναι 
η προετοιμασία των παιδιών ώστε να είναι γνώστες των 
συνεπειών της έκθεσης τους σε κινδύνους.

Το σεμινάριο αποτελούνταν από 7 θεματικές ενότητες με τα 
εξής θέματα: 

1. Κάπνισμα
2. Αλκοόλ
3. Εξαρτήσεις
4. Ατυχήματα 
5. Παχυσαρκία
6. Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
7. Εμβολιασμοί εφήβων

Οι Δήμοι που συμμετείχαν στη πρώτη φάση του  
προγράμματος ήταν οι εξής: Αγία Βαρβάρα, Ασπρόπυργος, 
Δάφνη-Υμηττός και Μέγαρα με πάνω από 500 συμμετέχοντες. 
Ακολούθησε η δεύτερη φάση του προγράμματος, η οποία 
αποτελούνταν από 3 θεματικές ενότητες:

1. Ατυχήματα
2. Εξαρτήσεις
3. Εφηβεία

Οι Δήμοι που έλαβαν μέρος χωρίστηκαν σε 6 ομάδες με 
πάνω από 700 συμμετέχοντες.

1η Ομάδα 
Δήμοι: Αιγάλεω, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, Ζωγράφου, 
Ίλιον, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Μοσχάτου-Ταύρου, 
Παπάγου-Χολαργού, Περιστερίου, Πετρούπολης, 
Σαρωνικού, Σπάτων-Αρτέμιδος και Χαϊδαρίου.

2η Ομάδα
Δήμοι: Αγκιστρίου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, 
Ηλιούπολης, Ηρακλείου Αττικής Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.
Χαλκηδόνας, Παλαιού Φαλήρου, Πειραιά, Σπετσών και 
Ωρωπού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά

3η Ομάδα
Δήμοι: Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αριστοτέλη, Βελβεντού, 
Βέροιας, Λαμίας, Ξάνθης, Παύλου Μελά, Πύδνας-
Κολινδρού, Πυλαίας-Χορτιάτη, Ρήγα Φεραίου, Τεμπών και 
Φλώρινας.

4η Ομάδα
Δήμοι: Αργοστολίου, Διρφύων-Μεσσαπίων, Δυτικής Σάμου, 
Ευρώτα, Ιεράπετρας, Καρύστου, Καστοριάς, Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Μήλου, Σερρών, 
Σουφλίου και Χαλκιδέων.
 
5η Ομάδα   
Δήμοι: Αβδήρων, Δράμας, Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, 
Ελασσόνας, Ελευσίνας, Ι.Π. Μεσολογγίου, Καλαμαριάς, 
Λαγκαδά, Λήμνου, Λοκρών, Μεσσήνης, Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων, Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και Παλαμά.

6η Ομάδα
Δήμοι: Αρταίων, Ζίτσας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννιτών, Κόνιτσας 
και Πωγωνίου.
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Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-
Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με τους 
ΟΤΑ- μέλη του Δικτύου διοργάνωσαν σε 4 κύκλους, 

τη Διαδικτυακή Δράση Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης 
για την Κατάθλιψη, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας. Η 
δράση αυτή απευθύνθηκε σε 15.000 ωφελούμενους.

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση της κατάθλιψης. Η 
Δράση αυτή είχε σκοπό την διαδικτυακή ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την Κατάθλιψη και 
συμπεριελάμβανε τρεις ενότητες ομιλιών με τα ακόλουθα 
θέματα: 

• Ενημέρωση / Ψυχο-εκπαίδευση για την κατάθλιψη:   
   Κατηγορίες, συμπτώματα, αντιμετώπιση και   
   συννοσηρότητα

• Κατάθλιψη εν μέσω Covid 19: Επιπτώσεις στις  
   διαπροσωπικές σχέσεις (προσωπικές, επαγγελματικές),
   στην οργανική υγεία και οικονομικές συνέπειες. Ζώντας 
   με την κατάθλιψη- Μορφές θεραπείας - Συμπτώματα  
   εφόσον έχουμε νοσήσει από Covid-19

• Κατάθλιψη - υποστήριξη των φροντιστών 

   Ομιλήτρια της Δράσης ήταν η Ψυχολόγος κα Σμαράγδα 
   Χρηστάκη.

O Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής, 
κ. Γιώργος Πατούλης επεσήμανε ότι «Η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση είναι πολύ σημαντική, προκειμένου 
να ενθαρρύνει τους ανθρώπους που πάσχουν να 
αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να αναζητήσουν εγκαίρως 
αποτελεσματική θεραπεία. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο 
μέσο και προβαίνουμε σε κάθε δυνατή ενέργεια για να 
στηρίξουμε την πρόληψη στους Δήμους. Ο θεσμός των 
ΚΕΠ Υγείας αποτελεί σημαντικό εργαλείο βοηθείας για 
όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη, με σκοπό τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο και την διατήρηση της ποιότητας 
ζωής των δημοτών.

Οι δήμοι που συμμετείχαν ήταν συνολικά 48 και 
ήταν οι εξής: Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Παρασκευής, 
Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Αγρινίου, Αιγάλεω, 
Αλεξανδρούπολης, Αλίμου, Αμαρουσίου, Αμπελοκήπων- 
Μενεμένης, Αρταίων, Ασπροπύργου, Βέροιας, Γαλατσίου, 
Δάφνης-Υμηττού, Διδυμοτείχου, Διρφύων- Μεσσαπίων, 
Ελληνικού- Αργυρούπολης, Ηγουμενίτσας, Ηλιούπολης, 
Ηρακλείου Αττικής, Ιλίου, Ιωαννιτών, Καβάλας, 
Καλαμαριάς, Καρύστου, Λαμιέων, Λαυρεωτικής, 
Λευκάδας, Λήμνου, Λοκρών, Μεγαρέων, Μεσσήνης, 
Μεταμόρφωσης, Μήλου, Νέας Σμύρνης, Παλλήνης, 
Παλαιού Φαλήρου, Παύλου Μελά, Περιστερίου, Πύδνας- 
Κολινδρού, Ρήγα Φεραίου, Σαρωνικού, Σκιάθου, Τεμπών, 
Φαρσάλων, Φλώρινας, Χαλκιδέων και Ωρωπού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση για την Κατάθλιψη 
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και Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ του ΕΔΔΥΠΠΥ,  Ευστάθιος 
Κούλης, ο οποίος καλωσόρισε τους συνέδρους και δια 
ζώσης, αλλά και διαδικτυακά και τους παρουσίασε τις 
ομορφιές του Δήμου Γορτυνίας, κάνοντας λόγο για έναν 
φιλόξενο και ιστορικό τόπο που ανοίγει την αγκαλιά του 
για να υποδεχθεί, μαζί με τους κατοίκους του, αυτό το 
Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο 
Δήμο. «Ελπίζουμε πως η φιλοξενία μας και  η απαράμιλλη 

ομορφιά του τόπου μας θα σας μείνει αξέχαστη» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.  

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
ΕΔΔΥΠΠΥ Γ. Πατούλης, ευχαρίστησε το Δήμαρχο Γορτυνίας 
και τους συνέδρους για τη συμμετοχή τους και επεσήμανε: 
«Το Δίκτυο είμαστε όλοι εμείς, οι 238 ΟΤΑ- μέλη του, με 
τους Δημάρχους, τους Πολιτικούς εκπροσώπους, τους 
Συντονιστές και τα στελέχη των Δήμων και Περιφερειών, 
πολιτικά και υπηρεσιακά, οι οποίοι συνεννοηθήκαμε και 
συμφωνήσαμε να βάλουμε την Υγεία και την Προαγωγή της, 
στο Κέντρο των αποφάσεων μας και βαδίζουμε με επιτυχία 
στο δρόμο αυτό. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε μία πιο υγιή 
κοινωνία για τους πολίτες». 
Επιπλέον ο κ. Πατούλης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη 

17o Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών πόλεων του Π.Ο.Υ.  θέμα «Covid-19  &  Κλιματική 
Αλλαγή. Γνώση, στρατηγική και α    ποτελεσματικότητα στη 
νέα εποχή» 

Λαγκάδια Γορτυνίας, 11-12 Νοεμβρίου 2021

Με ιδιαίτερη επιτυχία και πλήθος συμμετεχόντων 
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ξεκίνησε υβριδικά 
τις εργασίες του το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 

Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. 
(ΕΔΔΥΠΠΥ), στις 11 Νοεμβρίου στα Λαγκάδια Γορτυνίας. 
Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν το ΕΔΔΥΠΠΥ και ο Δήμος 
Γορτυνίας, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), του Ιατρικού 
Συλλόγου Αρκαδίας και την υποστήριξη της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) 
Πελοποννήσου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
(ΚΕΔΕ) και της ΑΙΓΕΑΣ (ΑΜΚΕ).

Κατά την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου απηύθυναν 
χαιρετισμούς, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης,  η 
Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης, 
ο Εκπρόσωπος Περιφέρειας Πελοποννήσου Εμμανουήλ 
Σκαντζός, ο Β’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Καλλιθέας 
Δημήτριος Κάρναβος, ο Πρόεδρος ΠΕΔ Πελοποννήσου, 
Δήμαρχος Άργους - Μυκηνών, Δημήτριος Καμπόσος, ο 
Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και 
ο Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, Βασίλειος 
Ψυχογυιός.

Την έναρξη των εργασιών έκανε ο Δήμαρχος Γορτυνίας 
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θεματολογία του 17ου Συνεδρίου, η οποία επεσήμανε ότι 
θα επικεντρωθεί κυρίως στην πανδημία και τον ρόλο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα εστιάσει:

- Στο ρόλο που διαδραμάτισαν οι Δήμοι του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων σε όλη την Ευρώπη.

- Στον Π.Ο.Υ που υποστήριξε, επίσης, τα Δίκτυά του και τις 
πόλεις του με συνεχή πληροφόρηση, οργάνωση σεμιναρίων 
στους υπεύθυνους των πόλεων και των Δικτύων με 
πληροφοριακό υλικό για το κοινό.

- Στην εγκαθίδρυση της επικοινωνίας και της δικτύωσης σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, αλλά και τοπικό επίπεδο.

- Στην εκμάθηση και θέσπιση πρωτοκόλλων που θα 
βελτιώσουν την ανθεκτικότητα της κοινότητας σε κρίσεις.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και το τραπέζι με τίτλο «Οι Υγιείς 
Πόλεις» στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου Συνεδρίου του 
ΕΔΔΥΠΠΥ, κατά το οποίο οι Υγιείς Πόλεις ετέθησαν στο 
επίκεντρο της συζήτησης για την αντιμετώπιση κρίσεων, 
υγειονομικών κρίσεων, όπως η πανδημία την οποία 
διερχόμαστε, και κρίσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι 
συμμετέχοντες κατέθεσαν τα συμπεράσματα της επιστήμης 
βάσει των οποίων οι Πόλεις χρειάζεται να θωρακιστούν και 
να προστατεύσουν τον πολίτη για την αντιμετώπισης της 
Κλιματικής Κρίσης.

Κατά την εισήγησή του ο Πρόεδρος του Δικτύου και 
Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, αναφέρθηκε 
τόσο στο ρόλο που ανέλαβε η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, όσο και στο συντονισμό που υπήρξε 
με Διεθνείς Οργανισμούς, όπως ο Π.Ο.Υ, με ενεργή συμμετοχή 
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σε όλες τις Συναντήσεις και τις Ομάδες Εργασίας. Επιπλέον, 
τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος του Ελληνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων μέσω της παροχής υπηρεσιών 
και γενικά κάθε είδους βοήθειας και πληροφορίας στους 
Δήμους. Ο κ. Γ. Πατούλης δήλωσε χαρακτηριστικά πως: «Σε 
αυτή την πανδημία, αν τα συστήματα υγείας δεν είχαν την 
ουσιαστική βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είχαν 
καταρρεύσει. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατέδειξε μέσα από 
αυτήν την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, διεθνώς και 
στη χώρα μας, τον καθοριστικό της ρόλο στη διάσωση της 
ζωής και την καθοδήγηση του πολίτη για την προστασία του 
από τον πανδημικό ιό».
Ήδη κατά τις εργασίες της πρώτης ημέρας αναπτύχθηκαν 
εισηγήσεις για τις 6 βασικές πολιτικές των Υγιών Πόλεων 
από τη κα Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Συντονίστρια του 
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ, Πρόεδρο της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα 
Εθνικά Δίκτυα με τη συμμετοχή Δημάρχων, οι πόλεις 
των οποίων είναι πιστοποιημένες στον Π.Ο.Υ.  ή υπό 
πιστοποίηση. Στη συνέχεια, σε σχέση με τους 17 Στόχους  
Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Εφαρμογή στις Υγιείς Πόλεις 
παρουσιάστηκαν  από Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής 
του ΕΔΔΥΠΠΥ  και των ΟΤΑ- μελών οι εξής στόχοι: Μηδενική 
Φτώχεια, Ποιοτική Παιδεία, Λιγότερες Ανισότητες, Βιώσιμες 
Πόλεις, Υπεύθυνη Παραγωγή και Κατανάλωση, Δράση για 
το Κλίμα, Ζωή στη Στεριά, Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω των 
χρηματοδοτικών εργαλείων. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι 
Νέες Πολιτικές των Υγιών Πόλεων και η Διπλωματία των 
Πόλεων & Αστική Ετοιμότητα.
Κατά τη δεύτερη μέρα παρουσιάστηκε αναλυτικά «Η πολιτική 
των ΚΕΠ Υγείας. Βέλτιστες Πρακτικές». Ο Πρόεδρος του 
ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης 
δήλωσε: «Ο θεσμός των ΚΕΠ Υγείας, χαράζει πλέον στην 

Ελλάδα μια καινούργια στρατηγική στην 
Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας 
των πολιτών, ισάξια με τα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα. Πανελλαδικά λειτουργούν 150 
δομές  «ΚΕΠ Υγείας» με περισσότερες από 
600.000 πράξεις ωφέλειας για τους πολίτες 
και 126.000 εξετάσεις Προσυμπτωματικού 
ελέγχου». Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι 
είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης να βλέπει 
στην καθημερινότητα του είναι ότι είμαστε 
δίπλα του και τον καθοδηγούμε σχετικά 
με τον έλεγχο της Υγείας του, πριν καν 
εμφανισθούν συμπτώματα και χρειασθεί να 
αναζητήσει Ιατρική Βοήθεια. Σύμμαχος στην 
άμεση επικοινωνία με τον πολίτη είναι το 
σύγχρονο λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας. 

Στις 12 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε το διήμερο 
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17ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων με συμμετοχή 80 ομιλητών από 
42 Δήμους, με εισηγήσεις επιστημονικών φορέων και 
παρουσίαση καλών πρακτικών και με ομιλίες. Το Συνέδριο 
τίμησαν με την φυσική τους παρουσία περισσότεροι από 140 
Σύνεδροι και παρακολούθησαν διαδικτυακά περισσότεροι 
από 1500 Σύνεδροι. Κορυφαία στιγμή του Συνεδρίου ήταν 
όταν στο τραπέζι με θέμα «Η πολιτική των ΚΕΠ Υγείας. 
Βέλτιστες Πρακτικές», συνδέθηκαν live μέσω Facebook 
περισσότεροι από 8000 πολίτες, ενώ 42 Δήμοι κοινοποίησαν 
και μετέδωσαν live μέσω των δικών τους σελίδων.

Παρόλο που το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε υβριδικά,  είχε 
ένα ευρύ πρόγραμμα τόσο από πλευράς περιεχομένου, 
όσο και από πλευράς συμμετοχών από όλα τα σημεία της 
Ελλάδας. Εξετάσθηκαν από τους ΟΤΑ- μέλη σημαντικά 
θέματα, επίκαιρα και καθοριστικά για την 
πορεία του κάθε Δήμου και παρουσιάστηκαν 
καλές πρακτικές.

Συμπεράσματα 

- Όπως σε όλη την Ευρώπη, έτσι και στην 
Χώρα μας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από 
αυτήν τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης 
απέδειξε τον ρόλο της  στην Προαγωγή και 
Αγωγή της Υγείας,  στην πληροφόρηση, 
στην κοινωνική υποστήριξη και στην κάθε 
είδους φροντίδα προς τον πολίτη και τέλος, 
στο πόσο είναι ικανή και αποτελεσματική να 
υποστηρίξει τα συστήματα υγείας. Σε αυτήν 
την πανδημία, εάν τα συστήματα υγείας δεν 
είχαν την  ουσιαστική βοήθεια της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, θα είχαν καταρρεύσει.
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- Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατέδειξε 
μέσα από αυτήν τη διαχείριση της 
υγειονομικής κρίσης στη χώρα μας, 
αλλά και διεθνώς, τον καθοριστικό της 
ρόλο της στη διάσωση της ζωής και 
την καθοδήγηση του πολίτη για την 
προστασία του από τον πανδημικό ιό. Η 
πληροφόρηση, η κοινωνική υποστήριξη 
και η ενημέρωση για την τήρηση των 
μέτρων Δημόσιας Υγείας αποδεικνύεται 
σαφώς πιο αποτελεσματική μέσα από την 
προσέγγιση της Αυτοδιοίκησης, πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, που βρίσκονται 
εγγύτερα στη ζωή του πολίτη και την 
καθημερινότητά του.

- Ακόμα, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας με 
την είσοδο τους στο Δίκτυο απευθύνονται 

σε έναν διευρυμένο πληθυσμό που περιλαμβάνει όχι μόνο 
τους ασθενείς, αλλά και τους υγιείς, με σκοπό τη διατήρηση 
της υγείας τους μέσα από την πρόληψη, που δημιουργεί η 
δραστηριοποίηση των ΚΕΠ Υγείας σε μία περιοχή.
- Η μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία στην εφαρμογή 
προγραμμάτων Δημόσιας και Αστικής Υγείας, η 
αποτελεσματικότητα και η καινοτομία των Τοπικών Αρχών, 
η αποτελεσματικότητα  στην επαφή με τους πολίτες και 
τελικά μια επιτυχημένη μέθοδος για την προαγωγή της 
Υγείας, έθεσαν το κίνημα των Υγιών Πόλεων στην καρδιά 
των πολιτικών του Π.Ο.Υ. δίνοντας αυξημένο ρόλο στις 
τοπικές αρχές.

- Το Δίκτυο που απαρτίζεται από  238 Μέλη, με τους 
Δημάρχους, τους Πολιτικούς Εκπροσώπους, τους 
Συντονιστές και τα στελέχη των Δήμων και των Περιφερειών, 
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συνεργάζονται για την Υγεία και την Προαγωγή της
- Το παγκόσμιο κλίμα αλλάζει. Αυτό επηρεάζει την 
ανθρώπινη υγεία, την ευημερία και τη ζωή στη γη. Η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει μια 
σειρά παραγόντων, που επηρεάζει το κλίμα και αφορά τις 
πόλεις μας. Ο στόχος είναι μέσω των Δήμων, οι πολίτες να 
υιοθετήσουν έναν άλλον τρόπο ζωής  και να προσθέσουν 
στην καθημερινότητα τους την άθληση, τις καλές πρακτικές 
που θα προστατεύουν το περιβάλλον και να υιοθετήσουν πιο 
υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

- Στο  Συνέδριο δόθηκε η δυνατότητα σε στελέχη της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να παρουσιάσουν τις εργασίες τους 
και να τοποθετηθούν ή απλά να το παρακολουθήσουν, ενώ 
δεν είχαν τη δυνατότητα να μετακινηθούν.

- 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 των μελών του, 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 τους 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 και υγιή 
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διακυβέρνηση από τις δημοτικές αρχές, τη συνεργασία και 
τη συνέργεια, αποδεικνύουν ότι είναι ένας συνδυασμός 
αποτελεσματικός για την προαγωγή της υγείας.

- Για τη βαρύτητα της μετά Covid-19 εποχής  ο κ. Χρήστος 
Λιονής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης  
υπογράμμισε το ρόλο της προσωπικής επικοινωνίας με τον 
πολίτη και ιδιαίτερα στην αναγνώριση της “προσωπικής 
του ταυτότητας”. Υπογράμμισε μάλιστα το ρόλο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων 
σχετικών με την προσέγγιση των πολιτών από πρόσωπα 
αποδεκτά από την τοπική κοινωνία. Τέτοιες δράσεις, τόνισε 
ο κ. Λιονής ότι αναμένεται να βοηθήσουν την αύξηση της 
εμβολιαστικής κάλυψης, αλλά και της συμμόρφωσης στα 
μέτρα για τη μείωση του φορτίου από την πανδημία.

- Ο Άγις Τσουρός, Πρώην Διευθυντής Πολιτικής και 
Διακυβέρνησης για την Υγεία και Ευεξία στον ΠΟΥ Ευρώπης, 
Adjunct Professor School of Public Health Universi-
ty of Boston δήλωσε: «Η πανδημία ανέδειξε την τεράστια 
σημασία των πόλεων και των τοπικών αυτοδιοικήσεων 
στην αντιμετώπιση των κρίσεων της δημόσιας υγείας και 
των απειλών από την κλιματική αλλαγή. Οι πόλεις πρέπει 
να έχουν δυνατή φωνή και να απαιτούν να ακούγονται 
στα κέντρα των αποφάσεων. Οι υγιείς πόλεις να απαιτούν 
από το υπουργείο υγείας αναγνώριση του ρόλου τους 
και υποστήριξη. Επίσης, να απαιτούν από τον Π.Ο.Υ. 
εκπροσώπηση στα όργανα διακυβέρνησης του οργανισμού 
με τη συμμετοχή δημάρχων».

- Ο Κυριάκος Σουλιώτης Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, 
από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  υπογράμμισε: «Οι πολίτες  
αντιλαμβάνονται τις προσπάθειες της πολιτείας, αλλά σε 
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περιπτώσεις αδράνειας ή ασάφειας των μέτρων αυξάνεται η ανασφάλεια τους απέναντι στην πανδημία. Είναι  ενδεικτικό ότι 
μελέτες μας καταγράφουν αύξηση της εμπιστοσύνης στο Κράτος  και τους θεσμούς στο πρώτο κύμα της πανδημίας, αλλά μείωση 
στα επόμενα κύματα». 

- Τέλος, Το Συνέδριο αυτό, κατέληξε σε μια Πολιτική Διακήρυξη που περιλαμβάνει διαπιστώσεις και συμπεράσματα από τις 
εργασίες του Συνεδρίου. Είναι μια κίνηση στην οποία προβαίνουμε για πρώτη φορά θεωρώντας πλέον το Δίκτυό μας έναν δυνατό 
επιστημονικό και πολιτικό φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας μας που προάγει δυναμικά την Υγεία και Ευημερία των 
πολιτών και ευθυγραμμίζει την πολιτική του με αυτήν 2.000 περίπου Δήμων που μετέχουν στα Δίκτυα Υγιών Πόλεων σε 32 Εθνικά 
Δίκτυα της Ευρώπης. Όσον αφορά στην Υπογραφή Διακήρυξης της Γορτυνίας πάρθηκε σχετική απόφαση να υπογραφεί από όλα 
τα μέλη-Δήμους, η οποία θα ονομαστεί με το όνομα του μέρους που φιλοξενεί το Συνέδριο και τις επόμενες μέρες θα σταλεί 
προκειμένου να επικυρωθεί και συνυπογραφεί από όλα τα μέλη του Δικτύου. Στη συνέχεια θα προωθηθεί προς τον Πρωθυπουργό 
και τα αρμόδια Υπουργεία στην Χώρα μας, καθώς επίσης και στον Περιφερειακό Διευθυντή του Π.Ο.Υ. Ευρώπης και στο Κεντρικό 
Γραφείο των Υγιών Πόλεων Ευρώπης ώστε να αποτελέσει ένα ευδιάκριτο μήνυμα των θέσεων μας για τον ρόλο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην μετά covid εποχή,αλλά και στην ολοένα αυξανόμενη κλιματική κρίση που περνάμε. 
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Στο πλαίσιο των εργασιών της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του 
Π.Ο.Υ. συμμετείχε στο Περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνοντας για τις δράσεις και τα προγράμματα του Δικτύου. 
Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Πρόληψη – Η Καλύτερη Προοπτική για το Σύστημα 

Υγείας» όπου συμμετείχε πλήθος  εκπροσώπων ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού προκειμένου να ενημερωθούν για τις δράσεις και τα απο-
τελέσματα του έργου του Δικτύου και των ΚΕΠ Υγείας.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, 
αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό μιας κοινωνικής πολιτικής με την υγεία να έχει κυρίαρχο ρόλο, αξιοποιώντας τις υπάρ-
χουσες δημοτικές δομές για τη θωράκιση της υγείας των πολιτών μέσω της πρόληψης. Ο κ. Πατούλης μεταξύ άλλων επεσήμανε 
πως: «Το Δίκτυο Υγιών Πόλεων με την πολυετή τεχνογνωσία έχει ήδη συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία και έχει σημαντικό ρόλο».

ΣΥΝΕΔΡΙΑ -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Συμμετοχή του ΕΔΔΥΠΠΥ στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τίτλο 
«ΕΛΛΑΔΑ: Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον»
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Συμμετοχή του ΕΔΔΥΠΠΥ στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο 
«Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας»

Το ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετείχε ως συνεργαζόμενος φορέας στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της 
Υγείας» που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 11-12 Σεπτεμβρίου 2021.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, του Ι.Σ.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γ. Πατούλης κατά την 
τελετή έναρξης του Συνεδρίου το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, ανέφερε ότι «Η κλιματική αλλαγή που βιώνουμε σε συνδυασμό με την 
πανδημία που έχουν δοκιμάσει τον πλανήτη τα τελευταία έτη έχει βαρύ αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή. Επίσης, ανάγκασε πολιτικά 
συστήματα να συνειδητοποιήσουν με τον πιο αιφνίδιο τρόπο ότι δεν μπορούν να αποφύγουν τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μέσω 
της πρόληψης και της  μελέτης μπορούν να προβλεφθούν οι κίνδυνοι με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Ο κ. Πατούλης επεσήμανε ότι από τις πρώτες ημέρες του COVΙD-19, δημιουργήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής και 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με εθελοντές ιατρούς και συναδέλφους που συνεργάστηκαν, όπως επίσης και το  τηλεφωνικό κέντρο 
1110, το οποίο αποτέλεσε τον κορμό της αντιμετώπισης των προβλημάτων, που αναπτύχθηκαν στην κοινωνία μας τα δύο προηγούμενα 
χρόνια.

Στο Συνέδριο εξειδικευμένοι επιστήμονες ανέπτυξαν θεματολογίες, οι οποίες αφορούσαν  καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων, όπως 
είναι το μεταναστευτικό, οι φυσικές καταστροφές, η τρομοκρατία, η επιρροή της κοινωνικοοικονομικής διάστασης στην περιοχή της 
Ευρώπης αλλά και των Βαλκανίων.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα που διοργα-
νώθηκε από τον Δυτικό Τομέα Αθηνών της Περι-
φέρειας Αττικής, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ και το Δήμο Περιστερίου. Η Ημερί-
δα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που 
ήταν στις 3 Δεκεμβρίου.  Η Ημερίδα είχε ως επίκεντρο τις 
δράσεις που έχουν υλοποιήσει οι  Δήμοι που υπάγονται 
στον Δυτικό Τομέα, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκο-
λίες που βιώνουν  τα Άτομα με Αναπηρία.

Στις εργασίες της ημερίδας με θέμα «Κοινωνία Προσβάσιμη, 
Φιλική και Αλληλέγγυα για τα Άτομα με Αναπηρία: Στρατηγι-
κή Περιφέρειας Αττικής- Δράσεις Δήμων Δυτικής Αθήνας», 
απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος 
Γεραπετρίτης, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος 
του ΕΔΔΥΠΠΥ Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Περιστερί-
ου Ανδρέας Παχατουρίδης  που εκπροσωπήθηκε από τον 
Αντιδήμαρχο Υγείας Δήμου Περιστερίου Γιώργο Μπεκιάρη, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας 
Αττικής Ανδρέας Λεωτσάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικο-
νομικών Περιφέρειας Αττικής Νικόλαος Πέππας, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής Γιάννης 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ημερίδα για τα Άτομα με Αναπηρία με θέμα
«Κοινωνία Προσβάσιμη, Φιλική και Αλληλέγγυα για τα Άτομα με Αναπηρία: 
Στρατηγική Περιφέρειας Αττικής - Δράσεις Δήμων Δυτικής Αθήνας»

Κεχρής, η Γενική Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ, Μαρία Αϊδίνη 
και ο Γενικός Γραμματέας  της Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) Βασίλης Κούτσιανος.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ομιλί-
ες, αλλά παρουσιάστηκαν και οι Δράσεις που έχουν υλο-
ποιήσει οι Δήμοι του Δυτικού Τομέα συμβάλλοντας στο να 
κάνουν καλύτερη και πιο βιώσιμη την καθημερινότητα των 
ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.  Άν-
θρωποι από τον χώρο της υγείας, αλλά και οι εργαζόμενοι 
μέσα στους Δήμους που  γνωρίζουν τα προβλήματα διαβίω-
σης των συμπολιτών μας επεσήμαναν πόσο σημαντικό είναι 
για τους ανθρώπους με Αναπηρία να μπορούν να κινούνται 
άνετα στην πόλη τους χωρίς δισταγμό. Τα θέματα που ανα-
πτύχθηκαν ήταν: «Ίση, Φιλική Πρόσβαση Ατόμων με Ανα-
πηρία στην Κοινωνία» και «Πρωτοποριακές Τεχνολογίες 
στην Υποβοήθηση των Ατόμων με Αναπηρία», «Παρακο-
λούθηση Εφαρμογής Σύμβασης για τα Δικαιώματα Ατόμων 
με Αναπηρία από την Περιφέρεια Αττικής- Πρωτοποριακές 
Δράσεις Δήμων ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών για Άτομα με 
Αναπηρία» κα. Την Ημερίδα τίμησαν με την φυσική τους 
παρουσία περισσότερα από  60 Άτομα και παρακολούθησαν 
διαδικτυακά περισσότεροι από 700 άνθρωποι .
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Διαδικτυακές ημερίδες με τίτλο «Covid-19 & Εμβολιασμός - Οι πολίτες 
ρωτούν, οι ειδικοί ιατροί απαντούν»

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ελληνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.,  
με την Ελληνική Εταιρεία 

Χημειοθεραπείας και τον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών, διοργανώθηκαν 
2 διαδικτυακές ημερίδες με τίτλο: 
«Covid 19 & Εμβολιασμός – Οι 
πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί  
απαντούν».

Οι εκδηλώσεις είχαν στόχο την 
ορθή ενημέρωση για τα οφέλη 
του εμβολιασμού έναντι της 
πανδημίας, μέσα από  επιλεγμένες 
ερωτήσεις, οι οποίες απαντήθηκαν 
από ειδικούς ιατρούς, όπως επίσης 
και επιπρόσθετες ερωτήσεις που 
τέθηκαν από το κοινό.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν μεγάλη και υπήρξε 
διαδραστικότητα, καθώς οι πολίτες συμμετείχαν ενεργά 
και έκαναν στοχευμένες ερωτήσεις στους καθηγητές 
που συμμετείχαν. Συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις 
συμμετείχαν οι καθηγήτριες  κα Ελένη Γιαμαρέλλου, 
Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Πρόεδρος 
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, η κα Κυριακή 
Κανελλακοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας-
Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Γενική Γραμματέας Ελληνικής 
Εταιρείας Χημειοθεραπείας και ο Επίκουρος Καθηγητής 
Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας του ΑΠΘ, Α’ Παθολογικής 
Κλινικής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, κ. Συμεών 
Μετταλίδης.

Απαντήσεις δόθηκαν σε εύρος ερωτημάτων σχετικά με 
την ανοσία που αναπτύσσεται μετά τον εμβολιασμό και τη 
διάρκεια της, καθώς και τη δράση των εμβολίων έναντι των 
μεταλλάξεων. Την ημερίδα παρακολούθησαν και γυναίκες, 
οι οποίες έθεσαν το ερώτημα στις καθηγήτριες σχετικά με 
το εάν συνίσταται ο εμβολιασμός κατά την κύηση και τον 
θηλασμό, πόσο ασφαλής είναι και για ποιο λόγο προτιμώνται 
τα mRNA εμβόλια στα παιδιά και τις εγκύους. Ειδικότερα, το 
ερώτημα που κέντρισε το ενδιαφέρον, αφορούσε στα παιδιά 
και εάν είναι απαραίτητο να εμβολιαστούν, διότι αρκετοί 
διατύπωσαν την άποψη πώς το εμβόλιο επηρεάζει την 
ανάπτυξη των παιδιών. Ακόμα, πολλοί πολίτες εξέφρασαν 
την απορία, αφού χρησιμοποιούν μάσκα και κρατάνε τις 
αποστάσεις, γιατί είναι απαραίτητο να εμβολιαστούν.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας 
Χημειοθεραπείας, η κ. Ελένη Γιαμαρέλλου δήλωσε ότι 
«τα τρία περίπου εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που 
διστάζουν να εμβολιαστούν θα πρέπει να προβληματιστούν 

και να απαντήσουν: «Εμβόλιο ή Κορωνοϊός;». Και να 
δώσουν τη σωστή απάντηση: «ΕμβολιάΖΩ»

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ 
και Περιφερειάρχης Αττικής κ. 
Γιώργος Πατούλης στο χαιρετισμό 
του, ευχαρίστησε τις καθηγήτριες 
κα Ελένη Γιαμαρέλλου και κα 
Κυριακή Κανελλακοπούλου 
και δήλωσε ότι «Είναι γεγονός 
πως τα τελευταία δύο χρόνια, 
η πανδημία έχει επηρεάσει σε 
μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα 
των ανθρώπων. Ο στόχος 
μας είναι μέσα από αυτές τις 
ημερίδες που διοργανώνουμε, να 
ενημερώσουμε με επάρκεια και 
εγκυρότητα τους πολίτες, για τα 
οφέλη του Εμβολιασμού έναντι της 

πανδημίας, μέσα από επιλεγμένες ερωτήσεις. 

Στη δράση συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ 
κα Μαρία Αϊδίνη, η οποία δήλωσε: «Η ορθή ενημέρωση για 
τα οφέλη του εμβολιασμού έναντι του Covid-19, συμβάλει 
στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Σκοπός του 
Δικτύου είναι να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα οι 
πολίτες, ώστε να προφυλαχθούν στα σημαντικά θέματα της 
υγείας τους».
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Ολοκληρώθηκε το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο από την ΑΜΚΕ obrela που πραγματοποιήθηκε στις 26 & 27 Μαρτίου με τίτλο 
«Φροντίζοντας τον εγκέφαλο» στα πλαίσια της διεθνούς πρωτοβουλίας I care for my brain, η οποία πραγματοποιήθηκε με 
την υποστήριξη του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.

Η Γενική Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ κα Μαρία Αϊδίνη συμμετείχε στις εργασίες και η ομιλία της είχε θέμα: «Ενέργειες πρόληψης 
και προαγωγής υγείας για την νόσο της κατάθλιψης μέσα από τους ΟΤΑ-μέλη του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ».

Η κα Αϊδίνη παρουσίασε τις δράσεις Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου που έχουν πραγματοποιηθεί στο Δίκτυο σε 
συνεργασία με τους ΟΤΑ-μέλη του, μέσω των ΚΕΠ Υγείας. Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων των 
πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 11 κύρια νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται 
αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές.

Η Κατάθλιψη αποτελεί ένα από τα 11 νοσήματα που έχουν οργανωθεί ημερίδες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στους 
Δήμους. Συγκεκριμένα στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο οι επωφελούμενοι πολίτες θα φτάσουν τους 10.000 μέσω των δράσεων 
αυτών που πραγματοποιούνται υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Επιπλέον η κα Μαρία Αϊδίνη ανέφερε πως στις υπηρεσίες του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης 
στην προληπτική εξέταση κατά της κατάθλιψης, την κλίμακα αυτοαξιολόγησης κατά Zung, στην οποία έχουν πρόσβαση όσοι 
εγγράφονται στο λογισμικό και δημιουργούν το δικό τους προσωπικό προφίλ. Συνολικά έχουν επωφεληθεί από την εξέταση της 
κλίμακας κατά Ζung πάνω από 800 δημότες και πάνω από 29.000 από όλες τις δράσεις για την ψυχική υγεία τα τελευταία χρόνια.
 
Τέλος, στο διήμερο αυτό συνέδριο συμμετείχαν ομιλητές από τους τομείς της νευροεπιστήμης και των ανθρωπιστικών επιστημών 
που συνέβαλαν στην κατανόηση και προώθηση της ιδέας για την ανάγκη φροντίδας του εγκεφάλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Φροντίζοντας τον εγκέφαλο»
με την υποστήριξη του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
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Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), σε συνεργασία με τους ΟΤΑ- μέλη του, 
διοργάνωσε στις 4 Ιουνίου, Διαδικτυακή Δράση με θέμα: «Πανελλήνιες Εξετάσεις: Διαχείριση άγχους προετοιμασίας & 
αποτελεσμάτων».

Σκοπός της Δράσης ήταν η ενημέρωση του πληθυσμού για την  Διαχείριση του άγχους της προετοιμασίας και των αποτελεσμάτων 
των Πανελλήνιων Εξετάσεων, με ομιλήτρια την Ψυχολόγο κα Σμαράγδα Χρηστάκη. Το κοινό αγκάλιασε αυτή τη δράση, καθώς 
η δράση έφτασε τις 15.000 προβολές.

Συνδιοργανωτές της Δράσης ήταν τα τοπικά ΚΕΠ Υγείας των Δήμων- μελών, τα οποία και υποστηρίζει το ΕΔΔΥΠΠΥ και η 
Περιφέρεια Αττικής, συμβάλλοντας στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση για τη διαχείριση του άγχους που προκύπτει από τη 
συμμετοχή και την προετοιμασία των υποψήφιων και των οικείων τους.

O Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης 
δήλωσε ότι: «Το Δίκτυο αξιοποιώντας κάθε δυνατό μέσο, πραγματοποιεί 
δράσεις μέσω των ΚΕΠ Υγείας, προς όφελος όλων των πολιτών. Εν όψει των 
Πανελλήνιων εξετάσεων δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθούν οι γονείς αλλά 
και τα παιδιά για τους τρόπους διαχείρισης του άγχους, αλλά και να δοθούν 
συμβουλές διαχείρισης των αποτελεσμάτων. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε 
όλους τους υποψήφιους».

Πανελλήνιες Εξετάσεις: Διαχείριση άγχους προετοιμασίας & αποτελεσμάτων

ΣΥΝΕΔΡΙΑ -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Παιδιά και Θάλασσα

Εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου ατυχημάτων 
το καλοκαίρι, το ΕΔΔΥΠΠΥ και τα ΚΕΠ Υγείας, 
σε συνεργασία με τους ΟΤΑ- μέλη του Δικτύου, 

διοργάνωσαν τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, Διαδικτυακή 
Δράση με θέμα: «Παιδιά και Θάλασσα. Μέτρα Πρόληψης και 
Προστασίας».

Σκοπός της Δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του πληθυσμού, και συγκεκριμένα γονέων και 
εκπαιδευτικών, ως προς τα μέτρα πρόληψης και προστασίας 
των παιδιών έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας και των 
ατυχημάτων στη θάλασσα. Ομιλητής ήταν ο κ. Αναστάσιος 
Χατζής, Παιδίατρος- Εντατικολόγος, τ. Συντονιστής-
Διευθυντής ΜΕΘ Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 
Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

Τη δράση παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Δήμων-μελών 
του ΕΔΔΥΠΠΥ καθώς και γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί, 
όπου έθεσαν τις σχετικές ερωτήσεις τους στον κ. Χατζή. 
Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης συγκέντρωσε, μάλιστα, 
περίπου 2.400 προβολές αναδεικνύοντας τη σημασία του 
θέματος.

O Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. 
Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Tο Δίκτυο αξιοποιώντας κάθε 
δυνατό μέσο, πραγματοποιεί δράσεις μέσω των ΚΕΠ Υγείας, 
προς όφελος όλων των πολιτών. Εν όψει των καλοκαιρινών 
διακοπών δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθούν γονείς αλλά 
και εκπαιδευτικοί για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας 
που πρέπει να λαμβάνουν για τα παιδιά έναντι της ηλικιακής 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ακτινοβολίας και των ατυχημάτων στη θάλασσα. Με έγκυρη 
και έγκαιρη ενημέρωση προάγουμε τη διασφάλιση της 
υγείας όλων των πολιτών και κυρίως των παιδιών».

Στη διαδικτυακή δράση συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης 
Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Ανδρέας Λεωτσάκος ο οποίος 
απηύθυνε χαιρετισμό και δήλωσε: «Η Περιφέρεια Αττικής 
με τον Περιφερειάρχη τον κ. Γιώργο Πατούλη έχει θέσει ως 
προτεραιότητα την ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα και φυσικά 
στην ασφάλεια των παιδιών. Μέσω των ΚΕΠ Υγείας οι 
συμπολίτες μας έρχονται κοντά στην πρόληψη με έγκυρη 
ενημέρωση»
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Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), σε συνεργασία με τους Δήμους Αγ. Βαρβάρας, 
Δάφνης Υμηττού, Μεγαρέων και Νέας Σμύρνης, διοργάνωσε στις 21/04/2021, Διαδικτυακή Δράση Ευαισθητοποίησης και 
Ενημέρωσης με θέμα «Φυσική Άσκηση και Υγεία», στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος ενίσχυσης των ΚΕΠ Υγείας 

των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.

Η Δράση απευθυνόταν στο Γενικό πληθυσμό των Δήμων με σκοπό να προβληθεί η χρησιμότητα της Φυσικής Άσκησης στην 
προαγωγή και διατήρηση της Υγείας και στην πρόληψη των ασθενειών. Έγκριτα στελέχη του Επιστημονικού Συμβουλίου 
του ΕΔΔΥΠΠΥ αναφέρθηκαν στις οδηγίες του Π.Ο.Υ. για την Φυσική Άσκηση και προτείναν δραστηριότητες που μπορούν να 
κάνουν οι δημότες για την υγεία τους, ανέξοδα και αποτελεσματικά. Σε κάθε θεματική ενότητα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη 
διαδραστικότητα, μέσα από την επίδειξη συγκεκριμένων ασκήσεων από γυμναστές και φυσικοθεραπευτές, καθώς και μέσα από 
την προβολή βίντεο του Π.Ο.Υ..

Τη δράση, επίσης, χαιρέτησαν ο Μουσικός, Ηθοποιός και Αντιδήμαρχος Αθλητισμού-Πολιτισμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
κ. Νίκος Βουρλιώτης, η Πολιτική Εκπρόσωπος του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Δάφνης - Υμηττού κα. Γεωργία Σκιαδοπούλου, ο 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης κ. Παναγιώτη Γιατζίδης καθώς και o Πρόεδρoς του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του ΕΔΔΥΠΠΥ και Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Γιάννης Τούντας.

O Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης επεσήμανε ότι: «Σύνθημα μας από τα πανάρχαια 
χρόνια είναι «νους υγιής εν σώματι υγιεί» και το υγιές σώμα είναι το σώμα που κινείται. Στόχος μας είναι να γίνει η Περιφέρεια 
Αττικής μια Πρότυπη Περιφέρεια Υγείας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου 
της Υγείας των πολιτών. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο και προβαίνουμε σε κάθε δυνατή ενέργεια για να στηρίξουμε την 
πρόληψη των ασθενειών στους Δήμους μέσα από το θεσμό των ΚΕΠ Υγείας. Τα ΚΕΠ Υγείας  αποτελούν σημαντικό εργαλείο 
βοήθειας για όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη, με σκοπό τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη διατήρηση της ποιότητας 
ζωής των δημοτών».

ΣΥΝΕΔΡΙΑ -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Φυσική Άσκηση και Υγεία
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

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 

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 τη 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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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύντομη Περιγραφή προγράμματος Σωματικής
Ενδυνάμωσης*

• Διαδικτιακή πλατφόρμα
• Σύγχρονες ασκήσεις σε μορφή παιχνιδιών
• Οπτική και ακουστική επεξεργασία
• 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*

• Διαδικυιακή πλατφόρμα
• Διαθέσιμο λογισμικό στην ελληνική γλώσσα
• Οπτική και ακουστική επεξεργασία
• 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 

Πρόγραμμα LLM Care στους Δήμους του Δικτύου

Στόχος μας

είναι να δημιουργήσουμε 

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 Φοινίτση στο efinitsi@eddyppy.gr

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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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 
δημιουργήσουν Εθελοντική Ομάδα δημοτών ή να 
εκπαιδεύσουν ήδη υπάρχουσες εθελοντικές οργανώσεις 
που δραστηριοποιούνται 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:

→ A’ 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.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δημιουργία Δημοτικής Εθελοντικής Ομάδας Προστασίας του Πολίτη
σε κάθε Δήμο
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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 
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 στη 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 τησυνεχιζόμενη 
εκπαίδευση, εξάσκηση και ενημέρωση τυχόν προγραμ-
ματισμένων 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  περιέχονται:
• Ασφαλής Προσέγγιση ασθενούς -
   έλεγχος ζωτικών οργάνων
• Αναγνώριση και  αντιμετώπιση  τραύματος ή πάθησης
• Ακινητοποίηση  & μεταφορά τραυματία
• Αντιμετώπιση  πνιγμονής
• Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
• Triage

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δημιουργία Δημοτικής Εθελοντικής Ομάδας Προστασίας του Πολίτη
σε κάθε Δήμο

Στην Ορεινή Διάσωση περιέχεται:
• Ανάγνωση  χάρτη - Προσανατολισμός
• Κίνηση στην ύπαιθρο
• 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
    • Tρόποι 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).



100   |   ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συμμαχία για την υπεύθυνη πώληση οινοπνευματωδών ποτών
“Responsibility Alliance” 

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

Η προαγωγή προτύπων υπεύθυνης κατανάλωσης 
• 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

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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   και 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 ηλεκτρονικού 
   ενημερωτικού υλικού 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 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».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συμμαχία για την υπεύθυνη πώληση οινοπνευματωδών ποτών
“Responsibility Alliance” 

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.asto-
panomou.com  για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα.

• Η νέα Καμπάνια της Συμμαχίας με τίτλο «Ilenia talks
   by Responsibility Alliance» στηρίζει και προωθεί την 
   ενημέρωση και την εκπαίδευση των καταναλωτών, 
   ιδίως των νεαρών ενηλίκων, για την υπεύθυνη 
   κατανάλωση αλκοόλ. 

Σε μία σειρά 6 αυτοτελών επεισοδίων, η Ιλένια 
Ουίλιαμς υποδέχεται δημοφιλείς και αγαπητούς στο 
κοινό προσκεκλημένους, οι οποίοι μοιράζονται μαζί 
μας σκέψεις, εμπειρίες και συμβουλές για το αλκοόλ, 
ο καθένας ανάλογα με την ειδικότητά του και την 
επαγγελματική του εμπειρία.

Κάθε επεισόδιο και μία διαφορετική θεματική. Κάθε 
θεματική και μια ξεχωριστή ευκαιρία να απαντηθούν 
ερωτήματα που απασχολούν τη νέα γενιά, να 
καταρριφθούν μύθοι γύρω από το αλκοόλ και να δοθούν 
στους νέους ενήλικες σωστές συμβουλές υπεύθυνης 
κατανάλωσης.

Όλα τα επεισόδια βρίσκονται στο Site του ΕΔΔΥΠΠΥ 
και είναι αναρτημένα στο youtube όπου μπορείτε να τα 
αναζητήσετε:
https://responsibility-alliance.gr/ileniatalks/ 
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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». 

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, το Μάιο του 2021 προγραμματίστηκε και 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αποστολή της +πλευσης στη Σίκινο, 
Ηρακλειά, Αστυπάλαια, Νίσυρο, Φούρνους, Λέβιθα, Κίναρο, Δονούσα 
καθώς και τον  Οκτώβριο του 2021 στον Αγ. Ευστράτιο, 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.

Οι γιατροί της ομάδας της +πλευσης μέσω ιατρικού εξοπλισμού που προσφέρθηκε από το ΕΔΔΥΠΠΥ, πραγματοποίησαν εξετάσεις 
αγγειακού ελέγχου και μετρήσεις οστικής πυκνότητας σε πολίτες του ακριτικού αυτού νησιού.

Επιπλέον στο πλαίσιο του προγράμματος  Ενίσχυσης Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών που πραγματοποιείται σε 
συνεργασία, με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες των νησιών να ενημερωθούν και να εγγραφούν 
με kit που δόθηκαν στην ομάδα της Σύμπλευσης από το Σύλλογο.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνεργασία με την «ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ»

Το πρόγραμμα προαγωγής υγείας «Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γονείς»,  πραγματοποιήθηκε για 7η 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. Στόχος μας είναι η έγκυρη 
ενημέρωση, η προαγωγή υγείας και η υιοθέτηση 
υγιών συμπεριφορών από τους γονείς αλλά και κατ’ 
επέκταση από τα παιδιά, τους αυριανούς ενήλικες.

Από το Α έως το Ω Ακαδημία για γονείς
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. συνεργάστηκε για πρώτη φορά, μέσα στο έτος 2021, με το Ελληνικό 
Ίδρυμα Καρδιολογίας για τη δημοσίευση άρθρων στο περιοδικό «Στους ρυθμούς της καρδιάς».

Δημοσιεύθηκαν, συγκεκριμένα, 2 άρθρα με θέματα «Βράβευση των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων από τα Healthcare Business Awards στην κατηγορία «Προσφορά στην Υγεία από ΜΚΟ»» και «Covid-19 & Εμβολιασμός 
– Οι πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν».

Τα άρθρα αυτά παρουσιάζουν στους αναγνώστες του περιοδικού, αλλά και στον ευρύτερο επιστημονικό κύκλο, τις δράσεις, 
καθώς και την προσφορά του ΕΔΔΥΠΠΥ και των ΚΕΠ Υγείας στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας των πολιτών. Στο 
άρθρο με θέμα «Βράβευση των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων από τα Healthcare Business 
Awards στην κατηγορία «Προσφορά στην Υγεία από ΜΚΟ»» παρουσιάζεται η βράβευση των ΚΕΠ Υγείας με το BRONZE βραβείο 
από τα Healthcare Business Awards στην κατηγορία «Προσφορά στην Υγεία από ΜΚΟ» με τίτλο βράβευσης «Κέντρα Πρόληψης 
Υγείας (ΚΕΠ Υγείας): Καινοτόμες Δημοτικές Δομές Προσυμπτωματικού Ελέγχου “Μίας Στάσης”». Μέσα από τη βράβευση αυτή, 
αναγνωρίστηκε το έργο των ΚΕΠ Υγείας και δόθηκε το έναυσμα για ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια με την ένταξη και επιπλέον 
νοσημάτων για την παρακολούθησή τους από το λογισμικό σύστημα.

Το άρθρο με τίτλο «Covid-19 & Εμβολιασμός – Οι πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν» αναφέρεται στην επιτυχημένη 
διαδικτυακή ημερίδα, η οποία είχε στόχο την ορθή ενημέρωση για τα οφέλη του εμβολιασμού έναντι της πανδημίας. Στην 
εκδήλωση, συμμετείχαν οι καθηγήτριες κα Ελένη Γιαμαρέλλου και κα Κυριακή Κανελλακοπούλου, οι οποίες απάντησαν σε όλες 
τις ερωτήσεις των πολιτών και μετέδωσαν την επιστημονική τους γνώση. 

Ευχαριστούμε θερμά το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας για το βήμα που δίνει στο Δίκτυο και ευελπιστούμε στη συνέχιση της 
συνεργασίας μας, που στόχο έχει την έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών, για θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνεργασία με Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας

40

Τ η Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου βραβεύτηκαν τα ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ 
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με 
το BRONZE βραβείο από τα Healthcare Business Awards 

στην κατηγορία «Προσφορά́ στην Υγεία από ΜΚΟ» με τίτλο 
βρά́βευσης «Κέντρα Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας): Καινο-
τόμες Δημοτικές Δομές Προσυμπτωματικού Ελέγχου "Μίας 
Στά́σης"». 

Το Βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Πε-
ριφερειά́ρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης και δήλωσε: «Τα 
Κέντρα Πρόληψης της Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) είναι ένα μακρο-
χρόνιο όραμα που πήρε σά́ρκα και οστά́. Αποτελούν καινο-
τόμες δομές και είναι σπουδαίο εργαλείο για την πρόληψη 
της υγείας των πολιτών. Σήμερα το δίκτυο των ΚΕΠ Υγείας, 
αποτελείται από 145 δήμους μέλη του Ελληνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων, ενώ βούλησή μας είναι όλοι οι Δήμοι 
να αποκτήσουν το δικό τους ΚΕΠ Υγείας. Η Δομή αυτή 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».

Την Εκδήλωση χαιρέτισε η κα. Ασημίνα (Μίνα) Γκάγκα 
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, ενώ παρέλαβαν τιμητι-
κό βραβείο ο κ. Αθανάσιος Δημόπουλος Πρύτανης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. 
Ιωάννης Κωτσιόπουλος Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας καθώς και ο κ. Μάριος Θεμι-
στοκλέους Γενικός Γραμματέας Πρωτοβά́θμιας Φροντίδας 
του Υπουργείου Υγείας. 

Στην Βρά́βευση παραβρέθηκαν ο κ. Σωτήρης Παπασπυ-
ρόπουλος, συντονιστής του προγρά́μματος Υγιείς Πόλεις, 
της Περιφέρειας Αττικής, η κα Μαρία Αϊδίνη Γενική Διευθύ-
ντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ,  η κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου, 
Συντονίστρια του Προγρά́μματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. παρουσίασε 
το πρόγραμμα  Υγιείς Πόλεις, η κα Ελίζα Φοινίτση  Διοικητική 
Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ, η κα. Μαρία Αραμπατζή, Υπεύ-
θυνη της Κεντρικής Δομής των ΚΕΠ Υγείας, η κα. Μαριάνθη 
Χατζηκωνσταντίνου, Υπεύθυνη της Κεντρικής Δομής των 
ΚΕΠ Υγείας, η κα Αναστασία Κοιλου  Στέλεχος της Περιφέ-
ρειας Αττικής, Υπεύθυνη των πιλοτικών ΚΕΠ Υγείας και η 

κα Φωτεινή Χατζηκωνσταντίνου Στέλεχος της Περιφέρειας 
Αττικής, Υπεύθυνη των πιλοτικών ΚΕΠ Υγείας. 

Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων 
των πολιτών και η διοργά́νωση προληπτικών εξετά́σεων 
για 11 κύρια νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες 
πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν 
συμπτωμά́των κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει 
ζωές. Μέσα από το νέο λογισμικό, εφαρμόζονται διεθνή 
πρωτόκολλα screening του πληθυσμού και τα στελέχη 
των ΚΕΠ Υγείας επιβλέπουν το follow up της διατήρησης 
της υγείας των Πολιτών. Αυτοματοποιημένα το λογισμικό 
ενημερώνει τους πολίτες, μέσα από το προσωπικό τους 
προφίλ, σχετικά́ με τις προληπτικές εξετά́σεις που προτείνει 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την ηλικία και το φύλο 
τους, καθώς και με την πά́ροδο του χρόνου υπενθυμίζει την 
επανεξέταση τους. Τα 11 νοσήματα στα οποία επικεντρώνε-
ται το ΚΕΠ Υγείας μέσα από το λογισμικό είναι ο Καρκίνος 
του παχέος εντέρου, ο Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, 
ο Καρκίνος του μαστού, ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το 
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ο Καρκίνος του προστά́τη, 
το  Μελά́νωμα, η Κατά́θλιψη, η οστεοπόρωση, η ΧΑΠ και 
η Άνοια. Παρόλα αυτά́ στο πλαίσιο της πανδημίας έχουν 
προστεθεί στα προφίλ των Δημοτών και χρήσιμες πληρο-
φορίες για τον  COVID-19. 

ΕΚΤΟΣ  
ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Βρά́βευση των ΚΕΠ 
ΥΓΕΙΑΣ του Ελληνικού 

Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
από τα Healthcare Business Awards 
στην κατηγορία
«Προσφορά́ στην Υγεία από ΜΚΟ»
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Σ το πλαίσιο της συνεργασίας του Ελληνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του 
ΠΟΥ, με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθερα-

πείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, διοργα-
νώθηκε διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Covid 19 & 
Εμβολιασμός – Οι πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί 
απαντούν». Η εκδήλωση είχε στόχο την ορθή ενη-
μέρωση για τα οφέλη του Εμβολιασμού έναντι της 
πανδημίας, μέσα από επιλεγμένες ερωτήσεις, οι 
οποίες απαντήθηκαν από ειδικούς ιατρούς, όπως 
επίσης και επιπλέον που τέθηκαν από το κοινό.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν πολύ μεγάλη 
και υπήρξε διαδραστικότητα, καθώς οι πολίτες 
συμμετείχαν ενεργά μέσα από στοχευμένες ερω-
τήσεις στις Καθηγήτριες κ.κ. Ελένη Γιαμαρέλλου 
και Κυριακή Κανελλακοπούλου, καθώς και στον 
Καθηγητή κ. Συμεών Μεταλλίδη. Απαντήσεις 
δόθηκαν σε εύρος ερωτημάτων, σχετικά με την 
ανοσία που αναπτύσσεται μετά τον εμβολιασμό 
και τη διάρκεια της, καθώς και τη δράση των 
εμβολίων έναντι των μεταλλάξεων. Την ημερίδα 
παρακολούθησαν και γυναίκες, οι οποίες έθεσαν 
το ερώτημα στις καθηγήτριες σχετικά με το εάν συνίσταται 
ο εμβολιασμός κατά την κύηση και το θηλασμό και πόσο 
ασφαλής είναι, και για πιο λόγο προτιμώνται τα mRNA εμβό-
λια στα παιδιά και τις εγκύους. Ειδικότερα, το ερώτημα που 
κέντρισε το ενδιαφέρον, αφορούσε στα παιδιά και εάν είναι 
απαραίτητο να εμβολιαστούν, διότι αρκετοί διατύπωσαν 
την άποψη πώς το εμβόλιο επηρεάζει την ανάπτυξη των 
παιδιών. Ακόμα, πολλοί πολίτες εξέφρασαν την απορία, 
εφόσον χρησιμοποιούν μάσκα και κρατάνε τις αποστάσεις, 
γιατί είναι απαραίτητο να εμβολιαστούν.

  Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Χημειο-
θεραπείας, η οποία από κοινού με τον ΙΣΑ και το ΕΔΔΥΠΥΥ 
οργάνωσε την εκδήλωση, η κ. Ελένη Γιαμαρέλλου δήλωσε 
ότι «τα τρία περίπου εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που 
διστάζουν να εμβολιαστούν θα πρέπει να προβληματιστούν 
και να απαντήσουν: «Εμβόλιο ή Κορωνοϊός». Και να δώσουν 
τη σωστή απάντηση: «ΕμβολιάΖω»

  Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής 
κ. Γιώργος Πατούλης στο χαιρετισμό του, μέσω βιντεοσκο-
πημένου μηνύματος, ευχαρίστησε τις καθηγήτριες κ.κ. Ελένη 

Γιαμαρέλλου και Κυριακή Κανελλακοπούλου και τον καθηγη-
τή κ. Συμεών Μεταλλίδη και δήλωσε: «Είναι γεγονός πως τα 
τελευταία δύο χρόνια, η πανδημία έχει επηρεάσει σε μεγάλο 
βαθμό την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ο στόχος μας 
είναι μέσα από αυτές τις ημερίδες που διοργανώνουμε, να 
ενημερώσουμε με επάρκεια και εγκυρότητα τους πολίτες, για 
τα οφέλη του Εμβολιασμού έναντι της πανδημίας, μέσα από 
επιλεγμένες ερωτήσεις. Ο κύκλος των ημερίδων αυτών θα 
ολοκληρωθεί στις 3 Νοεμβρίου και αποδεικνύει έμπρακτα, 
πως με ορθή και έγκυρη ενημέρωση μπορούμε να συμ-
βάλλουμε όλοι μαζί στην προαγωγή της υγείας μέσω της 
πρόληψης».

  Στη δράση συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ 
κ. Μαρία Αϊδίνη, η οποία δήλωσε : «Η ορθή ενημέρωση για 
τα οφέλη του εμβολιασμού έναντι του Covid-19, συμβάλει 
στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Σκοπός του Δικτύ-
ου είναι να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα οι πολίτες, 
ώστε να προφυλαχθούν στα σημαντικά θέματα της υγείας 
τους.» 

ΕΚΤΟΣ  
ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία 
ολοκληρώθηκε η 

Διαδικτυακή Ημερίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ 
με τίτλο «Covid-19 & Εμβολιασμός – 
Οι πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί 
απαντούν»
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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 ό .

Έως το τέλος του 2021, 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 με τη μέθοδο της LINGUAPHONE
για τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -  SOCIAL MEDIA

Η Ιστοσελίδα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.
www.eddyppy.gr 

Η Ιστοσελίδα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
επανασχεδιάστηκε με σκοπό 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 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 ιστοσελίδα www.kepygeias.org, δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους πολίτες 
σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον.  

Μέσω της ιστοσελίδας των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, οι πολίτες μπορούν να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 
των ΚΕΠ Υγείας και να ενημερωθούν για το ρόλο που διαδραματίζει η Δομή αυτή στο Δήμο τους.  Επίσης, μπορούν να βρουν 
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) της 
περιοχής τους. 

Το λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ φιλοξενείται στην ιστοσελίδα και με εύκολο τρόπο κάθε δημότης μπορεί δωρεάν να κάνει την 
εγγραφή του και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα να διενεργεί τις προληπτικές εξετάσεις όποτε απαιτείται βάσει φύλου και 
ηλικίας για 11 θανατηφόρα νοσήματα όπως: Καρκίνος του παχέος εντέρου, Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, Καρκίνος του 
μαστού, Καρδιαγγειακός κίνδυνος, Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, Καρκίνος του προστάτη,  Μελάνωμα, Κατάθλιψη, Άνοια, ΧΑΠ 
, Κατάθλιψη και Οστεοπόρωση.

Στην κεντρική σελίδα αναρτώνται επίσης όλες οι τρέχουσες εκδηλώσεις των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ των Δήμων, μελών, μέσα από δελτία 
τύπου-αφίσες κλπ.
Τέλος, 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.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -  SOCIAL MEDIA

Ιστοσελίδα ΚΕΠ Υγείας
www.kepygeias.org
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Το Newsletter του ΕΔΔΥΠΠΥ, αποτελείται από ενημερώσεις, ειδή-
σεις και ανακοινώσεις του Δικτύου σχετικά με τις Νέες δράσεις 
και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους 

εγγεγραμμένους χρήστες. Στους εγγεγραμμένους χρήστες περιλαμβάνο-
νται όλοι οι εκπρόσωποι των μελών του Δικτύου, ήτοι Περιφερειάρχες, 
Δήμαρχοι, οι ορισμένοι με απόφαση Π.Σ. ή Δ.Σ. εκπρόσωποι (αιρετοί), 
οι συντονιστές (υπάλληλοι-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. Υπολογί-
ζεται 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 newsletter είναι πολύ γρήγορη καθώς το μόνο που χρειά-
ζεται είναι να πληκτρολογήσετε το email σας στη φόρμα εγγραφής που 
βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του νέου μας site www.
eddyppy.gr  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -  SOCIAL MEDIA

News Letter

Facebook

https://el-gr.facebook.com/kentrikidomikepygeias/ https://www.facebook.com/ΕΔΔΥΠΠΥ-146541628794804
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -  SOCIAL MEDIA

Youtube

Instagram

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.  Έχει δικό του κανάλι στο youtube!!!
Ακολουθήστε μας για να βλέπετε πρώτοι όσα ανεβάζουμε

Ακολουθείστε μας και στο Instagram!

https://www.instagram.com/hellenic_healthycitiesnetwork/

https://www.youtube.com/channel/UCWPrNa641bAF9RBNYXSVaTg
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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 1-1-2021 μέχρι και την  31-12-2021 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 339.273,03€ η ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

   ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   Έσοδα από Συνδρομές   188.548,22 € 
   Επιχορηγήσεις                               0,00 €

   Τιμ. παροχής υπηρεσιών   150.724,81 €
   Έσοδα από Δωρεές - Χορηγίες             0,00 €

Οι δαπάνες της χρήσης ανήλθαν σε 283.879,26€, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές προσωπικού:       43.382,49 €
Αμοιβές Τρίτων (Μελ/ετες, Λογιστές, Μηχανογράφοι κτλ): 189.527,47 €
Παροχές Τρίτων (Ταχυδρομικά, Τηλεπικοινωνίες κτλ):      13.081,5 €
Φόροι – Τέλη (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος):       3.831,34 €
Διάφορα Έξοδα (Μετ/κά, ταξιδιών, συνδρομές, γραφική ύλη):   32.485,10 €
Τραπεζικά Έξοδα:             684,25 €
Αποσβέσεις:             887,08 €
Έκτακτες Δαπάνες:         8.607,52 € 

Οι εισπράξεις για το παραπάνω έτος, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που μας δόθηκαν και ελέγξαμε,  έφτασαν στο ποσό των 
4358.389,55€  ενώ οι πληρωμές ανήλθαν σε 343.816,76€.
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα της 31/12/2021 είναι 85.594,60€

Το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης δηλαδή της 31/12/2020 ήταν 70.908,97€. 

Το παραπάνω ποσό είναι κατατεθειμένο:

• Λογαριασμός όψεως Eurobank 222367  47.759,93 € 
• Λογαριασμός όψεως Eurobank 59588   36.197,81€
• Ταμείο        1.636,86 €
                 ----------------
                                                                         Άθροισμα:    85.594,607 €

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 1-1-2021 έως 31-12-2021 που αναγρά-
φονται 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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EΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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Α
- ΑγκαλιάΖΩ, www.oekk.gr
- ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, www.iamm.gr/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
- Aenorasis, www.aenorasis.com 
- 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
- DEMO, www.demo.gr/el
 - 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 Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου   
   www.hsccp.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.grw
- Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία, www.e-child.gr
- Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας,www.elikar.gr
- Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος - Ε.Ν.Θ.Ε.,
   www.hcds.gr
- ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, www.endoscopiki.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

EΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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- Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ),
   www.kethea.gr
- Κέντρο Ζωής, www.kentrozois.gr
- ΚΕΡΔΟΣ, www.kerdos.gr
- KΛΙΜΑΚΑ, www.klimaka.org.gr
- Κλινική «Άγιος Λουκάς», www.klinikiagiosloukas.gr
- ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, www.kite.gr
- KLEVA, www.kleva.gr
- Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), www.ktpae.gr

L
- Leo Hellas. www.leo-pharma.gr
- Lilly, www.lilly.gr
- LR, www.lrworld.com
- Linguaphone, www.linguaphone.gr

Μ
- Μεσογειακό Forum για την Υγεία & το Περιβάλλον,
   www.mediforum.eu
- Μεσόγειος SOS, www.medsos.gr
- Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), www.youth-health.gr
- ΜΚΟ Γραμμή Ζωής, www.lifelinehellas.gr
- Med week, www.medweek.gov
- MEDLABNEWS, www.medlabnews.gr
- MENARINI, www.menarini.com
- MERCK SERONO, www.merckserono.gr
- MSD, www.msd-uk.com
- Msquared, www.msquared.gr

Ν
- ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ, www.olympiafestival.gr
- NESTLE Fitness, www.nestle-fitness.com
- New Event Generation, www.neweventgeneration.gr
- 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
- ΣΤΑΣΥ www.stasy.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
- SV CONSUTLTING, www.svconsulting.gr   

Τ
- Τμήμα Ιατρικής Παν/μίου Πατρών, www.med.upatras.gr

Υ
- ΥΓΕΙΑ,www.hygeia.gr
- Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας ,
   www.ypergka.gr
- Υπουργείο Εσωτερικών, www.ypes.gr
- Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
   Θρησκευμάτων, www.ypepth.gr
- Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
   www.yyka.gov.gr

U
- UNILEVER, www.unilever.gr

V
- 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
Κεντρική Δομή ΕΔΔΥΠΠΥ
Τ. 210 8067 888
Ε. info@eddyppy.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ B. EΛΛΑΔΑ

Α. Σαμανίδη 21
552 36 Δημαρχείο Πυλαίας - Χορτιάτη
Θεσσαλονίκη
Τ. 2313 301038

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Πλατεία Εργατικών Κατοικιών
151 24  Μαρούσι,
Τ. 210 8067 888
Ε. kepygeias@eddyppy.gr


