
        

 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Ολοκληρώθηκε το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο της 3ης ομάδας του 

Προγράμματος Αγωγής Υγείας για Παιδιά με θέμα τα Ατυχήματα σε 12 Δήμους-

μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ  

 

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας «ΕΔΔΥΠΠΥ», σε 

συνεργασία με τους Δήμους: Αμπελοκηπων-Μενεμένης, Αριστοτέλη, Βελβεντού, 

Βέροιας, Λαμίας, Ξάνθης, Παύλου Μελά, Πύδνας-Κολινδρού, Πυλαίας-Χορτιάτη, 

Ρήγα Φεραίου, Τεμπών, Φλώρινας, υπό την Aιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 

διοργάνωσαν την Τρίτη 20 Απριλίου, το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο του 

προγράμματος «Αγωγή Υγείας για Παιδιά».  Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν το 

πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του 

κ. Αναστάσιου Χατζή, Παιδιάτρου-Εντατικολόγου, τ. Συντονιστή-Διευθυντή ΜΕΘ 

Νοσοκομείου Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μέσω 

πλατφόρμας Zoom. 

Η πρώτη διαδικτυακή παρουσίαση που αναπτύχθηκε είχε ως θέμα τα 

«ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε στο τέλος της παρουσίασης η συζήτηση 

του κ. Χατζή με τους συμμετέχοντες, μετά από πολλά ερωτήματα και απορίες που του 

τέθηκαν σχετικά με ατυχήματα που συμβαίνουν στα παιδιά αλλά και τρόπους 

αντιμετώπισής τους. 

Το επόμενο θέμα που θα ακολουθήσει είναι οι «ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ», ενώ οι παρουσιάσεις 

θα πραγματοποιούνται μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος των θεμάτων (σύνολο 3). 

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης στο 

χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον ομιλητή κ. Χατζή και συνεχάρη τους Δήμους για τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για Παιδιά και δήλωσε: «Τα 

ατυχήματα τη σύγχρονη εποχή που διανύουμε αποτελούν τη βασικότερη νόσο στην 

παιδική ηλικία. Είναι γεγονός πως τα παιδιά αλλά και οι έφηβοι είναι εκτεθειμένοι σε 

κινδύνους σε χώρους που ζουν και δραστηριοποιούνται καθημερινά, όπως το σπίτι 

και το σχολείο. Επιπλέον οι πτώσεις,  τα εγκαύματα  αλλά και οι δηλητηριάσεις 

απειλούν την υγεία και τη ζωή των μικρών παιδιών.  Ως Δίκτυο στοχεύουμε  στην 

έγκυρη ενημέρωση και την προαγωγή υγείας όλων των πολιτών αλλά κυρίως των 

παιδιών, μέσω των εκπαιδευτικών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων όλης της 

χώρας, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση». 



        

Ο Αντιδήμαρχος & Συντονιστής COVID-19 Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. 

Εμμανουήλ Ιωαννίδης δήλωσε: «Τα παιδιά πέφτουν συχνότερα από οποιαδήποτε 

άλλη πληθυσμιακή – ηλικιακή ομάδα θύματα ατυχημάτων, τα περισσότερα από τα 

οποία συμβαίνουν στους κατά τεκμήριο πιο “ασφαλείς” χώρους διαβίωσής τους: στο 

σπίτι και στο σχολείο. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να σταθεί αρωγός με 

στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία και να προσφέρει 

ένα πιο ασφαλές μέλλον για όλους και ιδιαίτερα για τα παιδιά». 

Ο Δήμαρχος  Βελβεντού κ. Μανώλης Στεργίου δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά 

αξιοποιούμε τη δυνατότητα που μας δίνει το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 

Πόλεων προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στους δημότες μας, γονείς και 

εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για ζητήματα  που τους απασχολούν στην 

καθημερινότητα και είμαστε βέβαιοι, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμβάλλει 

ουσιαστικά στην πρόληψη, προστασία  αλλά και αποτελεσματικότερη διαχείριση 

θεμάτων  που αφορούν στα παιδιά μας». 

Ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης δήλωσε: «Τα μικρά παιδιά είναι 

από τη φύση τους γεμάτα περιέργεια και δεν έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση του 

κινδύνου, για αυτό και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατυχήματα. Μεγαλώνοντας, 

αναπτύσσουν μεν την αίσθηση του κινδύνου, επηρεάζονται όμως και από άλλους 

παράγοντες, όπως η ανάγκη επίδειξης, η αντίδραση στους νόμους και στις συμβουλές 

των ενηλίκων και η γοητεία της περιπέτειας, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να 

κινδυνεύουν από ατυχήματα. Όσο σημαντική είναι, για την πρόληψη παιδικών 

ατυχημάτων, η υποδομή που παρέχεται από τους ενήλικες, εξίσου σημαντικό είναι 

να μάθουν τα παιδιά, από την πιο μικρή ηλικία, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και 

να αυτοπροστατεύονται. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά το Εθνικό Διαδημοτικό 

Δίκτυο Υγιών Πόλεων και όλους τους αξιότιμους συντελεστές του για την οργανωμένη 

ενημέρωση των συμπολιτών μας στα τόσο σοβαρά θέματα που καλούμαστε να 

αντιμετωπίσουμε καθημερινά». 

Ο Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Λαμιέων κ. 

Παναγιώτης Στασινός δήλωσε: «Τα ατυχήματα αποτελούν το σημαντικότερο 

πρόβλημα υγείας παιδιών. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τα παιδικά ατυχήματα 

έχουν πάρει στον τόπο μας διαστάσεις επιδημίας. Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας, με 

τη συμμετοχή του στο διαδικτυακό πρόγραμμα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 

Υγιών Πόλεων, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά σημαντική δομή ενημέρωσης αλλά 

και πρόληψης αφού η αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων είναι εφικτή όταν 

υπάρχει αυξημένη γνώση και ετοιμότητα». 

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Εμμανουήλ Τσέπελης δήλωσε: «Ενημέρωση, 

Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη. Αυτό το τρίπτυχο μπορεί να μας προφυλάξει όλους 



        

από πιθανά αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να στιγματίσουν για πάντα τις ζωές 

μας και τις ζωές των παιδιών μας.  Τα παιδιά είναι το μέλλον μας και οφείλουμε να 

τα προστατεύουμε με κάθε τρόπο! Χαιρετίζω με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά αυτήν 

την τόσο αξιέπαινη δράση ενημέρωσης με πρωτοβουλία του Ελληνικού 

Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, που αφορά στην 

προστασία των παιδιών μας και των εφήβων μας. Ευχαριστώ όλους τους 

συνεργαζόμενους φορείς  που δίνουν την δυνατότητα σε γονείς και εκπαιδευτικούς 

της περιοχής μας να παρακολουθήσουν   αυτό το τόσο σημαντικό διαδικτυακό 

πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για παιδιά, που  στόχο έχει την έγκαιρη και σωστή 

ενημέρωση ως προς  τα ατυχήματα και  τις συνέπειες της έκθεσης των παιδιών σε 

κινδύνους. Παρόλο που βιώνουμε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, λόγω της 

πανδημίας, χαίρομαι που υπάρχουν ακόμη φορείς δραστήριοι, που βρίσκουν 

τρόπους  και μέσα για να προάγουν και να προβάλλουν θέματα προστασίας της 

υγείας  του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και κυρίως των μικρών παιδιών». 

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κ. Δημήτριος Δεμουρτζίδης δήλωσε: «Ο νέος κύκλος 

σεμιναρίων με θέμα «Αγωγή Υγείας για Παιδιά» οποία στοχεύει στην προάσπιση 

και βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών μέσα από την 

υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική 

πρωτοβουλία που απευθύνεται σε γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς κι έχει 

στόχο να αγγίξει με επιστημονικότητα και απτό τρόπο ζητήματα όπως οι εξαρτήσεις, 

η εφηβεία και τα ατυχήματα. Συγχαρητήρια στις υπηρεσίες του ΕΔΔΥΠΠΥ για την 

πρωτοβουλία, η οποία ευχόμαστε να συμβάλει με θετικό πρόσημο σε ζητήματα που 

απασχολούν τα παιδιά και τις οικογένειές τους». 

Ο Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού κ. Αναστάσιος Μανώλας δήλωσε: «Ο Δήμος Πύδνας 

– Κολινδρού με χαρά συμμετέχει στο πρόγραμμα "Αγωγή Υγείας για παιδιά" του 

Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Πιστεύουμε ότι κάθε πρωτοβουλία 

που στόχο έχει την ενημέρωση των παιδιών μας, τα οποία είναι το μέλλον της 

Πατρίδας μας, είναι αξιέπαινη και ο δήμος μας πάντα θα υποστηρίζει και θα 

συμμετέχει». 

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης δήλωσε: «Δέκα χρόνια 

συμμετέχει ο δήμος μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων-

Προαγωγής Υγείας, μια οραματική πρωτοβουλία του  περιφερειάρχη Αττικής και 

προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη. Συμμετέχοντας και 

στηρίζοντας ενημερωτικές εκδηλώσεις για σοβαρά νοσήματα, αλλά και 

πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν να ευαισθητοποιήσουν κοινωνικές και ηλικιακές 

ομάδες σε θέματα πρόληψης της υγείας. Με το διαδικτυακό πρόγραμμα  «Αγωγής 

Υγείας για Παιδιά» που ξεκινά σήμερα ο δήμος μας σε συνεργασία με το Εθνικό 

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ανοίγει ένα ακόμη παράθυρο στην ενημέρωση. 

Με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας και των ευαισθητοποίηση 



        

παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών. Γιατί η σωστή η ενημέρωση  που ξεκινά νωρίς 

σώζει ζωές». 

Ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλειος Γιαννάκης δήλωσε: «Ο Δήμος Φλώρινας, ως 

μέλος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, συμμετέχει ενεργά σε 

δράσεις που αποσκοπούν στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δημοτών και 

ιδιαίτερα σε θέματα που άπτονται της νεολαίας μας, η οποία αποτελεί το μέλλον του 

τόπου. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, συμμετέχουμε στο διαδικτυακό Πρόγραμμα 

Αγωγής Υγείας για Παιδιά και είμαι σίγουρος πως τα συμπεράσματα του 

προγράμματος θα αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τους γονείς, τους 

εκπαιδευτικούς και τα ίδια τα παιδιά». 

Τη Δράση επίσης χαιρέτησαν η Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Βέροιας κ. Συρμούλα 

Τζήμα, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Παύλου Μελά κ. Χαρά 

Αμανατίδου και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Υγείας του Δήμου Πυλαίας-

Χορτιάτη, Πολιτικός Εκπρόσωπο του Δήμου για το ΕΔΔΥΠΠΥ και Μέλος του Δ.Σ του 

ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Ηρακλής Τιτόπουλος 

Επιπλέον στη διαδικτυακή δράση συμμετείχε και η Γενική Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ 

κα Μαρία Αϊδίνη η οποία τόνισε ότι: «Το Δίκτυο συμβάλει με κάθε δυνατό μέσο στην 

πρόληψη και στην προαγωγή υγείας όλων των πολιτών μέσω των δράσεων του σε 

συνεργασία με τους ΟΤΑ-μέλη του. Το πρόγραμμα Αγωγή Υγείας για Παιδιά έχει ως 

στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα που 

αφορούν σε κινδύνους υγείας των παιδιών και των εφήβων». 


