
20-21 Απριλίου 2018,
Διδυμότειχο

Aλλάζοντας τις πόλεις, αλλάζουμε τον κόσμo



Φίλες και φίλοι,

ο
Με μεγάλη χαρά διοργανώνουμε το 14  Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού

Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων στο φιλόξενο και ιστορικό Δήμο Διδυμοτείχου.

Πρόκειται για μια μεγάλη συνάντηση εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από

όλη τη χώρα, από τους  211 δήμους μέλη μας και όχι μόνο καθώς και σημαντικών

επιστημόνων και εκπροσώπων θεσμικών φορέων.

Θα παρουσιάσουμε της δράσεις μας από τη χρονιά που διανύσαμε τόσο στο Δίκτυο

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα, όσο και επιμέρους καλές πρακτικές

Δήμων, θα ανταλλάξουμε απόψεις για περαιτέρω εξέλιξη και βέβαια, θα περάσουμε

ισχυρά πολιτικά μηνύματα για θέματα που αφορούν και στα προφίλ και τη στρατηγική

υγείας σε τοπικό επίπεδο.

Ιδιαίτερα φέτος, θα δώσουμε ένα ηχηρό παρόν υποστήριξης στους Έλληνες

στρατιώτες μας που άδικα και προκλητικά παραμένουν κρατούμενοι στη γειτονική

Αδριανούπολη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

 

Γιώργος Πατούλης 

Πρόεδρος ΕΔΔΥΠΠΥ, ΚΕΔΕ & ΙΣΑ,

Δήμαρχος Αμαρουσίου



Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζουμε στο ιστορικό Διδυμότειχο,
οφιλοξενώντας το 14  Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.

Το πολυπολιτισμικό Διδυμότειχο με τους φιλόξενους κατοίκους της Θρακικής γης, την
τεράστια φυσική ομορφιά, με την πλουσιότερη Θρακιώτικη λαογραφία και παράδοση,
καθώς και με την ακόμα πιο πλούσια ιστορία του (πρώην πρωτεύουσα του Βυζαντίου
και της Οθωμανικής περιόδου, γενέτειρα σπουδαίων Βυζαντινών αυτοκρατόρων, με
σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και ευρήματα από την περίοδο της Προϊστορίας

ου
ακόμη, με τα πλέον αξιόλογα Μουσεία), υποδέχεται τους Συνέδρους του 14  Συνεδρίου
του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Το ΕΔΔΥΠΠΥ αποτελεί σημαντικό θεσμό – φορέα διαμόρφωσης πολιτικής και
υλοποίησης δράσεων σχετικών με την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και προαγωγή
υγείας στις τοπικές μας κοινωνίες.

ουΜέσα από τη θεματολογία και τις εργασίες του 14  Συνεδρίου είμαι σίγουρος ότι θα
βγουν χρήσιμα συμπεράσματα και κατευθυντήριες πολιτικές με στόχο την καλύτερη
δυνατή αντιμετώπιση ζητημάτων και προκλήσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας,
προς όφελος φυσικά των κατοίκων του Δήμου Διδυμοτείχου, της Θράκης, ολόκληρης
της χώρας μας.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

Παρασκευάς Πατσουρίδης
                                                                             Δήμαρχος Διδυμοτείχου           



Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 

Τακτική Τριμηνιαία Συνάντηση Υγιών Πόλεων 09.30–13.00  

 Δήμου Ορεστιάδας

 Δήμου Ορεστιάδας



Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 

ο14  Πανελλήνιο Συνέδριο  Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων 16.30–20.00  





Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 

ο14  Πανελλήνιο Συνέδριο  Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου

Υγιών Πόλεων 10.00–18.30  

 κ. Δαμασκηνός, Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος & Σουφλίου  







Μελέτη Δυνατότητας Αξιοποίησης των ψυχανθών στο περιβάλλον του Διδυμοτείχου
Χρήστος Δαμαλάς, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

