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ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 2/21-01-2016 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 12212/24/14-01-2016 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ.Αντώνη Χαροκόπου

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 2/21-01-2016 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση υλοποίησης του Ετήσιου
Σχεδίου Δράσης πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής υγείας των
πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2016. Έγκριση
αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων»
και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο

Στην Πάτρα σήμερα

στις 21-01-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄ στην

αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής)
προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα
από την υπ’ αριθ. πρωτ. 13719/16/15-1-2016 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου
του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών,
τα παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου

Αναστασία-Πρόεδρος

,

2)

Κανέλλης

Γεώργιος

–

Αντιπρόεδρος, 3) Λαλιώτης Παναγιώτης- Γραμματεύων, 4) Αγγελόπουλος
Γεώργιος,

5)Αγιομυργιαννάκης

Εμμανουήλ,

6)Αρβανιτάκης

Ιωάννης,

7)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 8)Αυγέρης Σάββας, 9)Δριβίλας Δημήτριος,
10)Ευθυμίου

Απόστολος,

11)Ζαχαροπούλου-Στούμπου

Αδαμαντία,

12)Καπράλος Σπυρίδων, 13)Καρδάρα Ευσταθία, 14)Καρπέτας Κωνσταντίνος,
15)Κατσακούλης Ευάγγελος, 16)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης),
17)Κολοβός Ιωάννης, 18)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 19)Κωνσταντοπούλου
Αναστασία

,

20)Κωσταριάς

Δημήτριος,

21)Λύτρας

Ιωάννης,

22)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 23)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 24)Μπούνιας
Χρήστος

,

25)Μπράμος

Παναγιώτης,

26)Νασιώτης

Θεόδωρος,

27)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 28)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
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29)Πετρόπουλος

Κωνσταντίνος,

30)Πλατανιάς

Παναγιώτης,

31)Ρήγας

Χρήστος, 32)Σιαμπλής Δημήτριος, 33)Σύρμος Γεώργιος ,34)Σώκος Ευθύμιος,
35)Τσόγκας Γεώργιος, 36)Υφαντής Νικόλαος, 37)Φαρμάκης Νεκτάριος,
38)Φωτόπουλος

Τρύφων,

39)Χαμηλάκη

Αικατερίνη,

40)Χαροκόπος

Αντώνιος, 41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 42)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Βεργοπούλου Παρασκευή (δικαιολογημένα
απούσα),

Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος

(δικαιολογημένα

απών),

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας , Κοκκότη Γεωργία-Αρετή
(δικαιολογημένα απούσα), Κοτοπούλης Σπυρίδων , Κούστας Κωνσταντίνος
(δικαιολογημένα απών) και Μπαλαμπάνης Νικόλαος (δικαιολογημένα απών).
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και

Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, οι κ.κ. Γούλα Βασιλική και Αλεξάκου
Μαρία από το Σύλλογο ατόμων με ζαχαρώδη διαβήτη Αχαϊας «Ζωή Γλυκιά»
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα, Κολυπέρα Λιολιώ Προέδρος του
Συλλόγου γυναικών με καρκίνο μαστού «Άλμα Ζωής», Ξανθάκη Μαρία
εκπρόσωπος

του

Συλλόγου

ασθενών

ήπατος

Ελλάδας

«Προμηθέας»,

Πολυκρέτης Ελευθέριος Αντιπρόεδρος του Συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών
Νοσοκομείου Καραμανδανείου «Άγιος Στυλιανός», Παπαχρυσανθάκη Λαμπρινή
Πρόεδρος

του

Συλλόγου

«Αγκαλιάζω»,

Κουτσογιάννης

Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας, Παπαϊωάννου Τασία από το
Σύλλογο «ΦΛΟΓΑ», Μαλαμάνη Εύη μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου «Χαμόγελο του
παιδιού», Νικολούτσος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ν. Ηλείας,
Τσιχριτζής

Παναγιώτης

Πρόεδρος

Επιμελητηρίου

Αιτωλοακαρνανίας,

Παρασκευόπουλος Αντώνης Πρόεδρος εξαγωγικού Τμήματος Επιμελητηρίου
Ηλείας, Πέττας Κυριάκος Αντιπρόεδρος ΣΕΒ, Τσούμπελης Θεόδωρος Γενικός
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Γραμματέας

Επιμελητηρίου

Αχαϊας,

Αβραμοπούλου

Χαρίκλεια

Δ/ντρια

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Συμεωνίδου Σοφία
Προϊσταμένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Καραβίδας Δημήτρης Γενικός Δ/ντής
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, Παπασπύρου
Σπύρος Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής (Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού), υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και
δημοσιογράφοι.
Απούσας της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κας
Τογιοπούλου Αναστασίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης την αναπλήρωσε ο
Αντιπρόεδρος κ. Κανέλλης Γεώργιος.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη
της συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 2/2016

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Έγκριση υλοποίησης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης
πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής υγείας των πολιτών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2016. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας
δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων»,

δίνοντας

το λόγο στον

Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ.Αντώνη Χαροκόπο,
που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ.
12212/24/14-01-2016

γραπτή εισήγησή του όπως τροποποιήθηκε κατά τη

συζήτηση του θέματος, που λέει τα εξής:
« Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έχοντας υπόψη:
 Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και
παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα
με το άρθρο 163 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
σύμφωνα με το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
εισηγείται τον κάτωθι σχεδιασμό που αφορά δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα περιόδου 2016,
για την εφαρμογή προγραμμάτων προάσπισης και προαγωγής της υγείας, προσυμπτωματικού
ελέγχου ως πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα υγείας
αλλά και θέματα προνοιακού χαρακτήρα που ανάγονται στην κοινωνική στήριξη ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού, την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε
καθημερινή βάση, την αποφυγή του στίγματος και της περιθωριοποίησης και τον συντονισμό
φορέων και δικτύου εθελοντών.
Το σχέδιο δράσης έτους 2016 στηρίζεται στην στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κοινωνικής προστασίας για τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες που συμπεριλαμβάνεται στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που πρόκειται να υποβληθεί προς έγκριση.
Τίτλος του προγράμματος είναι: «Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας ατομικής και
συλλογικής υγείας-Τεχνικές παρέμβασης στην κοινότητα για την εξέλιξη του ατομικού και
συλλογικού κοινωνικού επιπέδου. Συνεργασία με φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας που την τελευταία εξαετία έχει
οδηγηθεί στην οικονομική και κατά συνέπεια κοινωνική κρίση είναι η σημαντική και ραγδαία
μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων, το ιστορικά υψηλά ποσοστό ανεργίας, η
αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους, η αποδόμηση των λειτουργιών του κρατικού
μηχανισμού, η υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών, η αποσύνθεση των εργασιακών
σχέσεων, ο θρυμματισμός των ανθρωπίνων σχέσεων.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά
έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα χάραξης μιας στρατηγικής για την διακοπή της πολιτικής
της εσωτερικής υποτίμησης.
Είναι σημαντική η εφαρμογή μιας ενιαίας στρατηγικής με στοχευμένες πολιτικές για τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Κάποιες πολιτικές απαιτούν εθελοντική προσφορά, κοινή
5
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συμμετοχή χωρίς κόστος καθώς και τοπική κοινωνική συμφωνία. Κάποιες άλλες κινητοποιούν
τη συλλογική ευαισθησία και δεν απαιτούν ιδιαίτερη χρηματοδότηση από την κρατική μηχανή.
Οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν σε ένα τέτοιο πλαίσιο κοινωνικής και οικονομικής
στρατηγικής θα μπορούσε να ληφθεί ως «το κοινωνικό συμβόλαιο» με τον πολίτη της Δυτικής
Ελλάδας. Το συμβόλαιο είναι ταυτόχρονα και το όραμα για «Μία Περιφέρεια με νέο σύγχρονο
κοινωνικό πρόσωπο, που προσδιορίζεται με βάση τα οικονομικά, κοινωνικά και δημογραφικά
δεδομένα, ώστε μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξηςπροστασίας να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.»
Είναι απαραίτητη η πρόταση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας, της
κοινωνικής απομόνωσης, του οργανωμένου κράτους πρόνοιας, με πολλαπλές και ουσιαστικές
παροχές.
Η στήριξη του Εθελοντισμού αποτελεί προτεραιότητα στις δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας καθώς συνενώνει την ατομική ανιδιοτέλεια με την συλλογική ευημερία. Ο εθελοντής
δεν είναι μόνο πομπός, αλλά και δέκτης των ωφελειών που απορρέουν από την εθελοντική
δράση του. Ο Εθελοντισμός είναι ένας σημαντικός δείκτης του πολιτισμού της τοπικής
κοινωνίας.
Το Κοινωνικό Κράτος αποτελεί τη θεμελιώδη λίθο της Δημοκρατίας, δημόσια υποχρέωση
και λειτουργία που διασφαλίζει τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα,
ίσες ευκαιρίες για όλους, ποιοτικές υπηρεσίες και δομές αλληλεγγύης. Διασφαλίζει την
απαιτούμενη κοινωνική συνοχή, που είναι προϋπόθεση για την οικονομική και περιφερειακή
ανάπτυξη.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του Κοινωνικού Συμβολαίου απαιτούνται ερείσματα και αυτά
είναι οι τέσσερις μεγάλοι πυλώνες που στοχεύουν στην επαναφορά της ανθρωπιάς και της
αλληλεγγύης, απέναντι στη σκληρότητα των ανισοτήτων που διαρρηγνύουν την κοινωνική
συνοχή και στην αποφυγή της περιθωριοποίησης των ανέργων, των φτωχών, των
συνταξιούχων και των οικονομικά αδύναμων στρωμάτων.
Αναφορικά, οι πυλώνες είναι:
-Πυλώνας 1ος : Καταπολέμηση της Ανεργίας.
Οι δράσεις για την καταπολέμηση της Ανεργίας θα χρηματοδοτηθούν τόσο από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 όσο και από το αντίστοιχο τομεακό
επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Δια βίου
Μάθησης. Παράλληλα, διεκδικούμε συμπληρωματικούς πόρους από ειδικά διακριτικά ή
διαπεριφερειακά ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες.
-Πυλώνας 2ος Καταπολέμηση της Φτώχειας.
Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει δράσεις και ενέργειες που ήδη έχουν αρχίσει να υλοποιούνται.
Στηρίζεται στον άξονα προτεραιότητας 9 του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος
2014-2020.
-Πυλώνας 3ος Κοινωνική και Αλληλέγγυα Δυτική Ελλάδα-Δίκτυα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μέσω αυτού του πυλώνα δράσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκτιμώντας ότι η Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να συμβάλλει στην ανάσχεση της ανεργίας (ειδικά για την
ανεργία στους νεότερους πολίτες) και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα
παρέχει ισχυρά έμπρακτα παραδείγματα για τη δυνατότητα αναδιοργάνωσης της παραγωγής
και της οικονομίας στηρίζει, υποστηρίζει και προβάλλει δίκτυα και οργανώσεις εθελοντών.
-Πυλώνας 4ος Καθολική κάλυψη της Υγείας στην Δυτική Ελλάδα.
Στον πυλώνα αυτόν περιλαμβάνονται δράσεις για την καθολική κάλυψη της υγείας, την
αξιοποίηση της πληροφορικής με προγράμματα «τηλεφροντίδας», βοήθειας κατ’ οίκον σε
ηλικιωμένους και πάσχοντες και τη στενή συνεργασία με τις περιφερειακές δομές υγείας πάνω
στον χάρτη υγειονομικών αναγκών της Δυτικής Ελλάδας. Οι δράσεις αυτές θα εξειδικευθούν
σύντομα, στα πλαίσια της εφαρμογής του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος για τη
Δυτική Ελλάδα.
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Διενεργώντας έναν σύντομο απολογισμό των δράσεων που διεξήχθησαν την περίοδο 2015
ενδεικτικά αναφέρουμε:
 Διενέργεια σπειρομετρήσεων με την κινητή μονάδα της Περιφέρειας σε όλη την
Δυτικής Ελλάδα (Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΙ Πατρών, Καλάβρυτα,
Χρυσοπηγή, Ψαθόπυργος, Ναύπακτος, Μεσολόγγι, ΤΕΙ Μεσολογγίου, Αγρίνιο,
Καινούργιο, Θέρμο, Αστακός, Αμαλιάδα)
 Διενέργεια μετρήσεων σακχάρων και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης με την
συμμετοχή της κινητής μονάδας της Περιφέρειας σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «Ζωή Γλυκιά». Οι μετρήσεις διεξήχθησαν σε
πόλεις και περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Αίγιο, Καλάβρυτα, Κάτω
Αχαΐα, Λάππα, Κλειτορία, Ακράτα, Σταυροδρόμι)
 Στήριξη της ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού με την συμμετοχή της κινητής
μονάδας της Περιφέρειας
 Πραγματοποίηση Ημερίδας για τον καρκίνο του πνεύμονα σε συνεργασία με τον Όμιλο
Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ»
 Πραγματοποίηση Ημερίδων και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες με σκοπό την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την σημαντικότητα εγγραφής στα
Αρχεία Δοτών Μυελού των Οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή», τις
Μητροπόλεις, τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.
 Διενέργεια τριήμερου δράσεων για ενημέρωση του ευρύτερου πληθυσμού για τον ιό
του HIV/AIDS σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»,
τον Σύλλογο Υγείας και Περιβάλλοντος Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και τοπικούς
φορείς.
 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσαν ενημέρωση
και ημερίδες για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών και φοιτητών για
την οδική ασφάλεια
 Δημιουργία εντύπων ενημέρωσης για την εθελοντική αιμοδοσία που πρόκειται να
διανεμηθούν το έτος 2016 σε σχολικά ιδρύματα, μετά από εξασφάλιση της
απαραίτητης άδειας από του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης
εξασφαλίστηκε η παραχώρηση χώρου επί της οδού Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα και η
προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία γραφείου ενημέρωσης όπου θα
διενεργούνται και αιμοληψίες. Το εν λόγω γραφείο πρόκειται να λειτουργήσει το 2016
από τα τοπικά σωματεία μεσογειακής αναιμίας/ θαλασσαιμίας.
 Ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική
Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα για το ασφαλές διαδίκτυο
και την αντιμετώπιση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού
 Δημιουργία εντύπου ενημέρωσης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με
Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ»
 Διεξαγωγή Ημερίδας σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
 Συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή του Διαβητικού Χωριού στην Πάτρα σε
συνεργασία με την Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ
Στο σχέδιο δράσης συμμετέχουν οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού , η Εκκλησία, τα ΑΕΙ (Ιατρική και
Φαρμακευτική Σχολή, τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική
Αγωγή κ.α.)και ΤΕΙ (Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας, Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας κ.α.) με τις μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Επιμελητήρια, τα Εργατικά Κέντρα, Σύλλογοι
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Εργαζομένων, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, φορείς-σύλλογοι των ατόμων με Αναπηρία και των
οικογενειών τους, τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Ιατρικοί και
Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, Μ.Κ.Ο. κ.α.
Ειδικότερα, οι δράσεις που προβλέπουμε είναι:
1. Συνεργασία με την Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για μία
Ημερίδα με θέμα «Νοσηλευτικές Καινοτομίες» με στόχο την ενημέρωση και τη
βελτίωση των τεχνογνωσιών του νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων της
ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί
στην πόλη των Πατρών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα υποστηρίξει την οργάνωση
της ημερίδας με το έντυπο υλικό που απαιτείται για την προβολή και διαφήμισή της
και με την κάλυψη των εξόδων της μετακίνησης και φιλοξενίας των ομιλητών, όπως
επίσης και με την κάλυψη των εξόδων των coffee breaks.To κόστος δαπάνης για
αυτήν την ενέργεια είναι 2.000Ε και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2016 με
κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
2. Επίσης, σε συνεργασία με τη Γηριατρική Εταιρία και την τοπική αυτοδιοίκηση
πρόκειται να οργανωθεί Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα την ενημέρωση της ευρύτερης
κοινωνίας για τη νόσο του ALZHEIMER και την άνοια προκειμένου να ενημερωθούν
οι πολίτες για τα συμπτώματα, τις συνέπειες, τις επιπτώσεις της νόσου προς τον
ασθενή, την οικογένειά του και την πολιτεία, τις στρατηγικές δράσεις για τη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών κα των φροντιστών τους και τις δομές που
εξυπηρετούν ασθενείς με Άνοια. Στα πλαίσια της ανακούφισης των ασθενών θα
προχωρήσει πιλοτικά η δημιουργία ενός χώρου όπου θα μπορούν να γίνονται δράσεις
ψυχαγωγικού χαρακτήρα με την επίβλεψη εξειδικευμένων επιστημόνων ψυχικής υγείας
όπως μαθήματα γυμναστικής και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Αυτές οι
δραστηριότητες θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
άλλους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς. Επίσης πρόκειται να διανεμηθεί σε όλες
τις δημόσιες υπηρεσίες ενημερωτικό υλικό για την νόσο. Το κόστος δαπάνης για τις
ενέργειες σχετικά με το ALZHEIMER είναι στις 3.500Ε και θα επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
3.Στα πλαίσια της ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια θα πραγματοποιηθεί η συνεργασία
με το Ι.Ο.Α.Σ. «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Δ/νσεις και τις
Διευθύνσεις της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και των τριών περιφερειακών
ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Κύριος σκοπός της συνεργασίας είναι η
υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική
ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση
στοχεύοντας κατ’ εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η
ευαισθητοποίηση των μαθητικών κοινοτήτων, των πολιτών και των αρμόδιων φορέων σε
θέματα ενημέρωσης και προάσπισης της οδικής ασφάλειας, αλλά και η παραπέρα
ενίσχυση, ενδυνάμωση και στήριξη της πολιτείας στην ανάληψη και τήρηση ουσιαστικών
μέτρων και πολιτικών στη χώρα μας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας
και μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Στο ίδιο επίπεδο κινείται και η οργάνωση των
δράσεων «ΝΥΧΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ» τις οποίες υποστηρίζει η ΠΔΕ και στις τρεις
περιφερειακές ενότητες (Αχαϊας, Ηλείας, Αιτ/νίας) με μακροπρόθεσμο στόχο την αποφυγή
των τροχαίων ατυχημάτων.
Στα ίδια πλαίσια κινείται και η συνεργασία με τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης
και Αναψυχής του Νομού Αχαϊας, που οργανώνει ετησίως τη δράση «ΝΥΧΤΑ ΧΩΡΙΣ
ΑTYXHMATA» με βραχυπρόθεσμο στόχο την ενημέρωση για την ποιότητα των
αλκοολούχων ποτών και στις τρεις περιφερειακές ενότητες (Π.Ε.Αχαϊας, Ηλείας, Αιτ/νίας)
της Δυτικής Ελλάδας για την αποφυγή χρήσης αλκοολούχων ποτών, μα κυρίως αποφυγής
νοθευμένων αλκοολούχων ποτών και μακροπρόθεσμο στόχο την αποφυγή των τροχαίων
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ατυχημάτων. Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 4.000Ε και θα επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
4. Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο κάθε
σύγχρονης δημοκρατικής χώρας. Ευθύνη όλων μας είναι μια κοινωνία στην οποία άνδρες
και γυναίκες μοιράζονται εξίσου τα αγαθά, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις
ευκαιρίες σε όλο το φάσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Δυστυχώς, η κρίση πλήττει
μεγάλες κατηγορίες γυναικών που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις. Μέλημά μας
είναι η στήριξη αυτών των κατηγοριών και η προσπάθεια για ανάδειξη των διακρίσεων
προκειμένου να εξαλειφθούν. Μέσα στο πρόγραμμά θα ενταχθεί η ενημέρωση της τοπικής
κοινωνίας για θέματα Ισότητας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. Οι
εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, που θα τεθεί ως
συντονίστρια, την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, την τοπική αυτοδιοίκηση και
φορείς. Το κόστος δαπάνης για αυτή την ενέργεια υπολογίζεται στα 2000Ε και θα
επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
5. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με υψηλό ποσοστό παιδικής Παχυσαρκίας Η
ενημέρωση τόσο των ίδιων των παιδιών, όσο και των γονέων, αποτελεί έναν από τους
βασικούς μας στόχους για την ποιότητα της διατροφής των νεαρών ηλικιών και
προτείνονται διάφορες ενημερωτικές δράσεις για την καταπολέμηση της παιδικής
παχυσαρκίας όπου η συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα στηρίξει με έντυπο
υλικό και προβολή video μεσογειακής διατροφής. Το κόστος δαπάνης για αυτή τη
δράση 2.000Ε και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
6. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η ανθυγιεινή διατροφή, η καθιστική ζωή πολλαπλασιάζει
τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη. Στο πλαίσιο αυτό,
πρόκειται να διοργανωθούν ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Πατρών, με το Διατροφολογικό Κέντρο του Π.Γ.Π.Ν., Ιατρικούς Συλλόγους την
Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ, τον Σύλλογο Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «ΖΩΗ
ΓΛΥΚΙΑ» και άλλους φορείς ενώ θα υπάρξει επίσης ενημέρωση από οφθαλμίατρους
για την έγκαιρη διάγνωση των οφθαλμολογικών διαταραχών από επιπλοκές λόγω
σακχαρώδη διαβήτη και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. Το κόστος δαπάνης
για αυτή την ενέργεια υπολογίζεται στα 2.000Ε
και θα επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
7. Ελλιπής είναι η ενημέρωση του πληθυσμού για τη νόσο της Κυστικής Ίνωσης.
Πρόκειται για την πιο συχνή θανατηφόρα, γενετική, κληρονομική, μη μεταδοτική
ασθένεια της λευκής φυλής. Λόγω της οικονομικής κρίσης και των περικοπών, καμία
πρόνοια δεν λαμβάνεται για τη συγκεκριμένη νόσο στην χώρα μας και δεδομένου ότι
δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία είναι προφανές ότι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος
αντιμετώπισης είναι η πρόληψη. Θεωρείται, λοιπόν χρέος εκ μέρους μας η οργάνωση
ημερίδας και άλλων δράσεων για την πρόληψη της νόσου κινητοποιώντας νεότερες
πληθυσμιακές ομάδες για την αποφυγή γέννησης νέων πασχόντων. Η συνεργασία μας
θα γίνει με την Πνευμονολογική Εταιρεία, τους γιατρούς της Γενικής Δ/νσης Υγείας
και την Πανελλήνιο Σύλλογο Κυστικής Ίνωσης και τις νοσοκομειακές μονάδες που
βρίσκονται στις τρεις περιφερειακές ενότητες Αχαίας, Ηλείας και Αιτ/νίας.
8. Μία δράση που απαιτεί ένθερμη υποστήριξη είναι η αγωγή κατά του Καπνίσματος σε
συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση. Οι νεαρές ομάδες, που για
διάφορους κοινωνικούς λόγους, βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με τον πειρασμό του
τσιγάρου χρειάζονται περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό την ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση κατά του καπνίσματος, γνωρίζοντας τις συνέπειες
που αυτό προκαλεί (σωματικές, οικονομικές, κοινωνικές).Ένας φορέας που
δραστηριοποιείται ενεργά στην πρόληψη κατά του καπνίσματος είναι η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία που εφαρμόζει το πρόγραμμα «ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ». Πρόκειται
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για ένα πρόγραμμα με ποικίλες διαδραστικές τεχνικές που προκαλούν και απαιτούν την
άμεση συμμετοχή και εμπλοκή σε πλήθος δράσεων. Εφαρμόζονται από μία ιατρόπνευμονολόγο με εφαρμογές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, παρακινώντας
τόσο τη μαθητική κοινότητα (μαθητές και διδάσκοντες) όσο και τους Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων. Είναι ένα πρόγραμμα με μακροπρόθεσμα οφέλη καθώς
εκπαιδεύει με τη βιωματική εμπειρία. Ως αρχική δράση προτείνεται η παρουσίαση ενός
θεατρικού δρώμενου από τη συγκεκριμένη θεατρική ομάδα σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα, για ένα διήμερο, με τη συμμετοχή μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στόχος είναι να περάσει το μήνυμα κατά του καπνίσματος, μέσα από ένα παραμύθι,
στους μικρούς μαθητές δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και στην
υποτίμηση της χρήσης τσιγάρου και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Για την
παραπάνω δράση θα χρειαστεί η κάλυψη εξόδων διαμονής, φιλοξενίας μετακίνησης
της θεατρικής ομάδας αλλά και των μαθητών και το κόστος δαπάνης υπολογίζεται
στις 5.000Ε και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
9. Συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. για τη διενέργεια δωρεάν
σπειρομετρήσεων σε πολίτες των τριών περιφερειακών ενοτήτων σε συνδυασμό με την
διεξαγωγή έρευνας που πραγματοποιείται από την ίδια ομάδα των γιατρών,
πνευμονολόγων, για τον καρκίνο του πνεύμονα.
10. Η Δωρεά Οργάνων είναι μια υπόθεση απόλυτης ανιδιοτέλειας εκ μέρους του
δωρητή καθότι πρόκειται για τη συνέχιση του νήματος της ζωής των πασχόντων.
Αποτελεί ένδειξη ανθρωπισμού και αλληλεγγύης και η προώθηση της ιδέας απαιτεί
μεγάλη προσπάθεια, ώστε να ξεπεραστούν οι φόβοι και να εμπλουτιστεί ο κατάλογος
των Δωρητών. Σημαντική είναι η διάδοση της Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών
Σώματος στο σύνολο του πληθυσμού αλλά και της μαθητικής κοινότητας. Η Π.Δ.Ε
ως πρωτοπόρος, εξασφάλισε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για το σχέδιο
δράσης 2015-2016 σχετικά με την ενημέρωση των μαθητών με έμπειρο και κατάλληλο
προσωπικό. Όλη η προσπάθεια έχει ενταχθεί σε δράσεις με την συνεργασία του
Κέντρου Δωρεάς Οργάνων, κλινικές και τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών (μονάδα
Νεφροπαθών, ΚΕΔΜΟΠ, Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ.α.). Ήδη
έχει προετοιμαστεί το σχέδιο δράσης με το ΚΕΔΜΟΠ για το 2016 και έχει ως εξής:Θα πραγματοποιηθεί μία συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Πατρών στα πλαίσια μιας
θεατρικής παράστασης με έργο του Τσέχωφ, αφιερωμένη στην προβολή και διάδοση
της Δωρεάς Μυελού των Οστών, με δωρεάν εισιτήριο για φοιτητές, σπουδαστές και
άλλες κατηγορίες πολιτών, πιθανόν κατά την χρονική περίοδο εορτασμού του
Πατρινού Καρναβαλιού. Θα υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στο ΔΗΠΕΘΕ και την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα του ύψους των 2.500 Ε. Τόσο το Πατρινό Καρναβάλι
αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό πόλο προς την Πάτρα, αλλά και ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό της τοπικής κοινωνίας. Το ίδιο και το ΚΕΔΜΟΠ που είναι το
μοναδικό στην Ελλάδα και αποτελεί ιδιαίτερο επιστημονικό, ιατρικό και κοινωνικό
πόλο έλξης για την πατραϊκή κοινωνία. Παράλληλα, θα υπάρξει και η δημιουργία
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού spot με στόχο την προβολή της Ιδέας της δωρεάς
Μυελού των Οστών.Επίσης, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών-που είναι στις 17 Σεπτεμβρίου- προτείνεται η
διεξαγωγή μιας αθλητικής δραστηριότητας στην πόλη των Πατρών που θα
προσελκύσει το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα
προτείνεται να πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα δηλώσουν ενδιαφέρον για τον εορτασμό αυτής
της ημέρας. Ακόμη, θα τυπωθεί έντυπο υλικό για την προβολή της Παγκόσμιας
Ημέρας των Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και για όλες τις εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν, όπως επίσης, μπαλόνια και μπάστακες με τα λογότυπα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΚΕΔΜΟΠ. Εκτός αυτών των δράσεων θα
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οργανωθεί ενημέρωση των μαθητών της β/θμιας εκπαίδευσης, με βαρύτητα στους
μαθητές της Α και Β Λυκείου από κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη τόσο του
ΚΕΔΜΟΠ όσο και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με στόχο την προώθηση του
Εθελοντισμού και Της Δωρεάς Μυελού των Οστών στις νεαρές ηλικιακές ομάδες. Το
κόστος δαπάνης 6.000Ε και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
11. Οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν τις Παγκόσμιες Ημέρες όπως π.χ. 1η Δεκεμβρίου
(Παγκόσμια Ημέρα κατά του ιού του AIDS) 3η Δεκεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα των
Ατόμων με Αναπηρία) 8η Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας), 4η Φεβρουαρίου
(Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου), 13η Φεβρουαρίου (Παγκόσμια Ημέρα
Προφυλακτικού), Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη κ.α. Το κόστος δαπάνης
4.000Ε και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
12. Συνεργασία με το Σωματείο Κωφών- Βαρήκοων Νοτιοδυτικής Ελλάδας και την
Ομοσπονδία Κωφών για την διεξαγωγή ημερίδας όπου θα καλυφθούν τα έξοδα
ενημέρωση (πρόσκληση, αφίσα).Το κόστος της ενέργειας αυτής υπολογίζεται στα
500Ε και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
13. Συνεργασία με Συλλόγους και οργανώσεις που ασχολούνται με χρόνιες παθήσεις.
Τέτοιες είναι ο Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» και
άλλων Συλλόγων ή εθελοντικών οργανώσεων (με ίδια ή παρόμοια δράση) π.χ.
«ΦΛΟΓΑ» Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ»
Όμιλο Εθελοντών κατά του καρκίνου με βασικό στόχο την πρόληψη κατά του
Καρκίνου των πνευμόνων, μήτρας, προστάτη, ήπατος, αίματος, στήθους. Επίσης,
συνεργασία με τον Σύλλογο Ε.Λ.Ε.Α.Ν.Α. που ασχολείται με ασθενείς με χρόνιες
ρευματοειδείς παθήσεις. Ενημέρωση με την διανομή έντυπου υλικού. Το κόστος της
δράσης υπολογίζεται στα 4.000Ε και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2016
με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
14. Εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας σε μαθητικό πληθυσμό
Α/θμιας, Β/θμιας και Γ/θμιας Εκπαίδευσης,(ΑΕΙ και ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) για
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πρόληψη σε θέματα που άπτονται της Δημόσιας
Υγείας. Τέτοιου τύπου δράσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια
εξειδικευμένου προσωπικού δημοσίων φορέων, ιατρικούς συλλόγους, ΜΚΟ ή άλλων
αναγνωρισμένων από την πολιτεία φορέων που μάχονται για την πρόληψη και την
στήριξη ευπαθών ομάδων. Επίσης, είναι σημαντική και η προσφορά των σπουδαστών
ή φοιτητών (με την επίβλεψη των επαγγελματιών εκπαιδευτών τους) που αποσκοπεί
στην πρόληψη και εξέταση μικρότερων μαθητών εφαρμόζοντας πλήρως τις πρακτικές
των επαγγελματικών αρχών τους όπως είναι η δωρεάν εξέταση για προβλήματα της
σπονδυλικής στήλης από τους σπουδαστές Φυσιοθεραπείας του ΤΕΙ Πατρών ή η
εξέταση από τους σπουδαστές Οπτικής Οπτομετρίας του ΤΕΙ Πατρών των μικρότερων
σχολικών βαθμίδων, ώστε να προληφθούν έγκαιρα προβλήματα των μικρών μαθητών.
Οι παρεμβάσεις αυτού του τύπου προκύπτουν από το υπ’ αριθμ. πρωτ: 99302/Δ2 με
ημ/νία 23-06-2015 έγγραφο με τίτλο: « Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης σχολικού
έτους 2015-2016 για την πρόληψη και προαγωγή της Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας».Το κόστος δαπάνης υπολογίζεται για 3.000Ε και θα επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
15. Συνεργασία και ανάπτυξη δράσεων με φορείς που σχετίζονται με την αντιμετώπιση
μολυσματικών παραγόντων που προκαλούν ασθένειες π.χ. κουνούπια. Η συνεργασία
της Διεύθυνσης Υγείας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς είναι απαραίτητη.
16. Ανάπτυξη σχεδίου συνεργασίας με Μ.Κ.Ο. όπως είναι το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ» που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φροντίδας και μέριμνας των
παραμελημένων και κακοποιημένων παιδιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της
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βίας κατά των παιδιών ενώ παράλληλα μπορούν να διενεργηθούν και ιατρικές δράσεις.
Συνολικό κόστος 2.000Ε και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2016 με
κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
17. Στα πλαίσια της συνεργασίας με Πολιτιστικούς Συλλόγους θα οργανωθούν δράσεις για
τη βελτίωση του κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων γειτονιές που
αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικής παθογένειας για την αποφυγή της κοινωνικής
απομόνωσης και περιθωριοποίησης. Συγκεκριμένα θα επιλεγούν τρεις γειτονιές στην
Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας και δύο γειτονιές που θα υποδειχθούν από στελέχη της
Π.Ε.Αιτ/νίας και Ηλείας. Φορείς οι οποίοι δύνανται να συνδράμουν σε αυτές τις
δράσεις είναι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Κέντρο Πρόληψης κατά των
εξαρτησιογόνων ουσιών, η «ΠΡΟΤΑΣΗ», το ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΚΑΝΑ ΠΑΤΡΩΝ
και άλλες που το αντικείμενό τους άπτεται του παραπάνω στόχου. Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα, το οποίο θα λειτουργήσει πιλοτικά στο νότιο διαμέρισμα της πόλης των
Πατρών. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα 3.000Ε και θα επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
18. Ένας τομέας που θα πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα είναι η υγεία και η υγιεινή των
ομάδων μετακινούμενου πληθυσμού (πρόσφυγες- μετανάστες- αιτούντες ασύλου)
προς και από την Ελλάδα. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι απαραίτητη η συνεργασία με
τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλ. την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό, την οργάνωση PRAKSIS, τους Γιατρούς του Κόσμου, τον Διεθνή Οργανισμό
Μεταναστών ενώ η Π.Δ.Ε. θα έχει γενικότερο υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο με
στόχο την βελτίωση και διατήρηση ενός καλού επιπέδου υγιεινής των πληθυσμών και
την αποφυγή εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών. Επιπλέον, η συνδρομή της Π.Δ.Ε.
είναι δυνατό να έγκειται στην δημιουργία έντυπου υλικού, ραδιοφωνικού σποτ, τη
δημιουργία αερονομείου και υγειονομείου στον αερολιμένα Αράξου, και στους
λιμένες, αντίστοιχα, που λειτουργούν ως πύλες εξόδου μεταναστών από την Ελλάδα.
Συνολικό κόστος δαπάνης 2.500Ε με επιβάρυνση του προϋπολογισμού για το 2016
με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
19. Εκτός από τα θέματα υγιεινής, οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί βρίσκονται αντιμέτωποι
και με θεσμικά όργανα όσον αφορά την αίτηση ασύλου. Για να επιτευχθούν θετικά
αποτελέσματα προς αυτή την οδό απαιτείται στενή και καλή συνεργασία των φορέων
που εμπλέκονται με την κατηγορία αυτών των μεταναστών, δηλαδή την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τον Διεθνή Οργανισμό Μεταναστών, την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Μέριμνας της Οικογένειας
και του Παιδιού (ΚΕΜΟΠ), την οργάνωση PRAXIS, τους Γιατρούς του Κόσμου, τους
Γιατρούς χωρίς Σύνορα κ.α. για την αντιμετώπιση του ευαίσθητου ζητήματος των
μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων ασύλου. Η Π.Δ.Ε. είναι διατεθειμένη να έχει
συντονιστικό ρόλο και να ενισχύσει τις διαδικασίες με έκδοση έντυπου υλικού
ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων.
20. Ασφάλεια στην πλοήγηση για Παιδιά και Εφήβους –Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Το
διαδίκτυο είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, το οποίο
μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους. Πρέπει όμως να
χρησιμοποιείται με μέτρο και σύνεση από τα παιδιά και τους έφηβους. Αρμόδιοι για
ενημέρωση των σχολικών κοινοτήτων και του γενικότερου πληθυσμού είναι οι
υπηρεσίες της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας
και το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» που μέσω προγραμμάτων π.χ. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
επιδιώκει την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο ενημερώνοντας γονείς και παιδιά.Η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα στηρίξει τις δράσεις με τη δημιουργία και διάθεση
έντυπου υλικού και τη φιλοξενία των συμμετοχόντων (διανυκτερεύσεις και φαγητό).
Οι δράσεις θα λάβουν χώρα και στις τρεις περιφερειακές ενότητες Αχαϊας, Ηλείας και
Αιτ/νίας. Συνολικό κόστος δαπάνης 2.500Ε που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του
2016 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
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21. Παράλληλα, είναι σημαντική η συνεργασία με τις Δ/νσεις της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης για την οργάνωση Εθελοντικών Αιμοδοσιών και την διάδοση της ιδέας
της προσφοράς αίματος από το σύνολο της μαθητικής κοινότητας. Οι φορείς που θα
στηριχθούν είναι η Π.Ο.Σ.Ε.Α., τα συστήματα Προσκόπων που υπάρχουν στις πόλεις
Αιγίου, Πατρών, Αμαλιάδας, Πύργου, Αγρινίου, οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών
και οι Τράπεζες Αίματος των Νοσοκομείων της ευρύτερης περιοχής των τριών
περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας. Η συνεργασία μπορεί
να γίνει στα πλαίσια της έγκρισης που έχει η Π.Δ.Ε. από το Υπουργείο Παιδείας για
παρεμβάσεις στον μαθητικό πληθυσμό δραστηριοποιώντας μία ποικιλία επαγγελματιών
υγείας και άλλων εμπλεκομένων φορέων που δραστηριοποιούνται στην Εθελοντική
Αιμοδοσία και να επιτευχθεί έγκαιρα και έγκυρα η διάδοση της Εθελοντικής
Αιμοδοσίας με παράλληλες οργανωμένες αιμοληψίες. Παράλληλα θα τεθεί σε
λειτουργία γραφείο όπου θα διενεργούνται αιμοληψίες και έχει ήδη εξοπλιστεί. Το
γραφείο βρίσκεται επί της Ακτή Δυμαίων στην πόλη της Πάτρας και πρόκειται να
λειτουργήσει σε συνεργασία με τους τοπικά σωματεία μεσογειακής
αναιμίας/θαλασσαιμίας. Επίσης σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους μπορεί
να δίνεται εκπτωτική κάρτα στον εθελοντή αιμοδότη που θα μπορεί να χρησιμοποιεί σε
εμπορικά καταστήματα που θα συμμετέχουν στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία.Σε όλες
αυτές τις δράσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα ενισχύσει με τη δημιουργία και
διάθεση έντυπου υλικού. Το κόστος δαπάνης υπολογίζεται στα 4.000Ε και
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2016 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
22. Η Αναδοχή Παιδιού είναι μια μορφή παιδικής προστασίας αναγνωρισμένη από το
κράτος με τον νόμο 2082/1992. Η Αναδοχή δεν είναι υιοθεσία. Το παιδί δεν ανήκει
νομικά στους αναδόχους γονείς ενώ μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη. Η
υποστήριξη της Αναδοχής είναι υποχρέωση κάθε πολιτειακού οργάνου που εμπλέκεται
θεσμικά με τη φροντίδα ενός παιδιού που υποστηρίζεται από μια άλλη οικογένεια,
διαφορετική από τη δική του, για σοβαρούς κοινωνικούς, οικονομικούς, ψυχολογικούς
λόγους. Η ΠΔΕ, ως θεσμικό όργανο υποχρεούται να στηρίξει και να ενισχύσει τη
διάδοση της Αναδοχής ενός παιδιού με πολλαπλούς τρόπους. Μεταξύ αυτών είναι η
συνεργασία με φορείς που ασχολούνται εξειδικευμένα ή μη με την παιδική προστασία
και με Μ.Κ.Ο. π.χ. το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Είναι αναγκαία η προμήθεια
έντυπου υλικού που θα συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
ελληνικής οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας για τις υπηρεσίες που εμπλέκονται,
τις παροχές, την οικονομική στήριξη που παρέχονται για την αναδοχή ενός παιδιού.
Επιπλέον, σημαντική είναι και η εκπαίδευση των αναδόχων οικογενειών μέσα από
προγράμματα με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που θα καταρτιστεί από το τμήμα
Κοινωνικής εργασίας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
της Π.Δ.Ε σε συνδυασμό με ένα εγχειρίδιο-Συμβουλευτικό Οδηγό Αναδόχων
Οικογενειών. Για την καλύτερη προώθηση του θεσμού είναι αναγκαία και η
ενημέρωση
φορέων-Κοινωνικών Υπηρεσιών στα πλαίσια ενεργειών για τη
δημοσιοποίηση του θεσμού της Αναδοχής και η επιδότηση των Αναδόχων
Οικογενειών. Το κόστος δαπάνης υπολογίζεται στα 1.000Ε και επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του 2016 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
23. Η υιοθεσία είναι μέτρο προστασίας του παιδιού, το οποίο δεν έχει δυνατότητα
παραμονής με τη φυσική του οικογένεια. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε φυσικούς
λόγους,(θάνατος, αναπηρία) είτε σε τεχνικούς(οικονομικοί λόγοι). Είναι μια νομική
πράξη, το αποτέλεσμα της οποίας είναι η μεταφορά όλων των γονεϊκών
δικαιωμάτων/υποχρεώσεων από τους φυσικούς στους θετούς γονείς. Γίνεται με δύο
τρόπους: α)με τη συναίνεση των φυσικών γονέων, συνήθως της μητέρας και β) μέσω
του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας. Η στήριξη της ιδέας της
υιοθεσίας αποτελεί χρέος της ΠΔΕ που ως θεσμικό όργανο έχει ενταγμένο στις
υποχρεώσεις της το μεγάλο αυτό κομμάτι της υιοθεσίας. Στα πλαίσια αυτής της
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αρμοδιότητας μπορούν να ενταχθούν πολλαπλές δράσεις με παρεμβάσεις στην
κοινότητα, με στήριξη φορέων (δημοσίων και μη) που δραστηριοποιούνται στα θέματα
παιδικής προστασίας προκειμένου να προβληθεί το διπλό όφελος που προκύπτει από
αυτή τη νομοθετική πράξη: το όφελος του υιοθετημένου παιδιού που θα διαβιώσει σε
μια οικογένεια που πληροί τις προϋποθέσεις για την ανατροφή του και την ανάθεση
γονεϊκού ρόλου σε ανθρώπους που πληρούν, επίσης, τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.
24. Σημαντική μέριμνα της ΠΔΕ είναι και η κοινωνική ένταξη των ROMA. Πρόκειται για
ένα σύνολο ανθρώπων , για μια κοινότητα με δικά της διακριτά χαρακτηριστικά
(γλωσσικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, πνευματικά κ.α.). Η συνεργασία με θεσμικά
όργανα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ και άλλους φορείς είναι απαραίτητη
προκειμένου να διενεργηθούν σπειρομετρήσεις, έλεγχος των γυναικών για μορφές
καρκίνου και να υπάρξει εμβολιασμός των παιδιών έως 6 μηνών με τη συμβολή της
Κινητής Μονάδας Υγείας της Δ/νσης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.Τα
ανωτέρω είναι βασικό μέλημα προς όφελος των ROMA και του συλλογικού
πληθυσμού.
25. Η όξυνση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η
σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα την ψυχική υγεία των πολιτών.
Η ανεργία, η μειωμένη απασχόληση, η ανάγκη της μετανάστευσης, το ελλιπές σύστημα
υγείας και η υπερβολική αύξηση των φόρων είναι μερικά από τα αίτια της διαταραχής
της ψυχικής υγείας. Το υπερβολικό και μη ελεγχόμενο άγχος που προκύπτει από την
διαμορφωμένη καθημερινότητα κινητοποιεί και οδηγεί στην εκδήλωση κατάθλιψης και
άλλων σοβαρών ψυχικών νοσημάτων. Το καλύτερο εργαλείο στα χέρια ενός
πολιτειακού οργάνου, όπως είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση
αυτών των κατηγοριών ψυχικών ασθενειών είναι η πρόληψη, που επιφέρει
σημαντικότερα μακροπρόθεσμα οφέλη από την θεραπεία. Ο στόχος αυτός δύναται να
επιδιωχθεί με τη στήριξη φορέων ψυχικής υγείας (Πανεπιστήμιο Πατρών-Ιατρική
Σχολή, ψυχιατρικές κλινικές Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και
Πύργου, Παιδοψυχιατρικό τμήμα Καραμανδάνειου Νοσοκομείου, Κέντρα Ψυχικής
Υγείας Νομαρχιακών Νοσοκομείων Αγρινίου, Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», Κέντρο
Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Προγράμματα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης
«ΨΥΧΑΡΓΩΣ»,
Σ.Ο.Ψ.Υ.
Πάτρας,
Σύλλογος
«ΣΘΕΝΟΣ»,Σωματείο
Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής- «Νύχτες χωρίς Αλκοόλ» κ.α.) οι οποίοι
γνωρίζουν τον τρόπο προσέγγισης της ευρύτερης κοινότητας, τις ιδιαιτερότητες των
ψυχικά πασχόντων και των εν δυνάμει πασχόντων με παρεμβάσεις όπως είναι οι
ενημερωτικές ημερίδες, οι επιτόπιες δράσεις, ακτιβιστικού ύφους με πολιτιστικό,
ψυχαγωγικό, μορφωτικό, ενημερωτικό χαρακτήρα, (π.χ. στήριξη εκδρομών, ενίσχυση
εκδηλώσεων) η συμμετοχή εθελοντών και άλλου είδους δράσεις, που πιθανόν
προταθούν από τους προαναφερθέντες φορείς και θα λάβουν χώρα και στις τρεις
Περιφερειακές Ενότητες της Π.Δ.Ε. Συνολικό κόστος δαπάνης 5.000Ε και θα
επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
26. Ημερίδα και άλλες δράσεις για τον αιμορραγικό πυρετό και για τον ιό Έμπολα.
Πραγματοποίηση ημερίδας ενημέρωσης και στις τρεις περιφερειακές ενότητες (Αχαϊα,
Ηλεία, Αιτ/νία) με θέμα τα μέτρα πρόληψης και ατομικής προστασίας κατά του
αιμορραγικού πυρετού από τον ιό έμπολα σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), τα Νοσοκομεία, τους φαρμακευτικούς και
ιατρικούς συλλόγους κ.α.
27. Σημαντική μέριμνα για τους κοινωνικούς φορείς αποτελεί η ενημέρωση για την
πρόληψη του ιού του AIDS και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (π.χ.
ηπατίτιδα Β,C, αφροδίσια νοσήματα). Ο HIV είναι ο ιός της ανθρώπινης
ανοσοεπάρκειας, ο ιός δηλ. που προκαλεί το AIDS (Σύνδρομο Επίκτητης
Ανοσολογικής Ανεπάρκειας). Ο HIV προσβάλλει το ανθρώπινο ανοσοποιητικό
σύστημα που είναι υπεύθυνο για την άμυνα του οργανισμού ενάντια σε λοιμώξεις,
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όγκους και άλλες ασθένειες. Η σωστή ενημέρωση με κατάλληλο, εξειδικευμένο,
επιστημονικό προσωπικό μπορεί να οδηγήσει στην πρόληψη της νόσου και των
συνεπειών που αυτή επιφέρει. Το ίδιο σημαντική είναι και η πρόληψη για τις υπόλοιπες
ασθένειες (Ηπατίτιδα B,C, και αφροδίσια νοσήματα) καθότι επιφέρουν πολλαπλά
συμπτώματα και η θεραπεία τους κοστίζει πολλά στο ελληνικό δημόσιο (π.χ.
φαρμακευτική αγωγή, εξετάσεις, νοσήλια κ.α.). Η ευαισθητοποίηση των
πληθυσμιακών ομάδων που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ασθενήσουν, αλλά και
του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου είναι απαραίτητη και θα συμβάλλει στην μείωση
των κρουσμάτων, στην μείωση των κρατικών εξόδων (νοσήλια, επιδόματα, ιατρικοί
έλεγχοι κτλ.) και στην αποφυγή της περιθωριοποίησης των πασχόντων ή των φορέων
των παραπάνω νοσημάτων. Οι φορείς που κινητοποιούνται γύρω από αυτές τις χρόνιες
ασθένειες και θα έχουν τη στήριξη είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «ΘΕΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ», πολιτιστικοί σύλλογοι και των τριών περιφερειακών Ενοτήτων που
δραστηριοποιούνται και στα θέματα της Αγωγής Υγείας, ΤΕΙ και ΑΕΙ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, Ιατρικοί Σύλλογοι και γενικότερα φορείς και οργανώσεις που
σχετίζονται με τα συγκεκριμένα θέματα υγείας. Μία από τις πρώτες δράσεις έχει
προταθεί να πραγματοποιηθεί με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χρήσης
Προφυλακτικού, δηλ. την 13η Φεβρουαρίου. Η επομένη της 13ης είναι, επίσης, μια
ημέρα γιορτής, η Ημέρα των Ερωτευμένων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει
προτείνει συνεργασία στο Πανεπιστήμιο Πατρών προκειμένου εκείνο το διήμερο να
γίνει μία ενημέρωση (με ατομική συζήτηση, διάθεση έντυπου υλικού και
προφυλακτικών) των φοιτητών από κατάλληλα στελέχη του Συλλόγου Οροθετικών
Ελλάδας «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ», ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει η δυνατότητα από τα ίδια
εξειδικευμένα και εκπαιδευμένα στελέχη να γίνεται και εξέταση με το «checkpoint». Η
δράση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους των τμημάτων του Πανεπιστημίου και στην
Πάτρα και στο Αγρίνιο. Η ενημέρωση και η διεξαγωγή της εξέτασης «checkpoint» θα
γίνει με τη διάθεση της Κινητής Μονάδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Θα
καλυφθούν οι δαπάνες ενημερωτικού υλικού και η μετακίνηση των εκπροσώπων των
φορέων που θα συμμετέχουν στις δράσεις. Συνολικό κόστος δαπάνης 2.500Ε και θα
επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
28. Σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει και στην Ελλάδα το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού. Το γνωστό σε όλους bulling είναι η επιθετική συμπεριφορά-σωματική,
λεκτική, ψυχολογική ή και κοινωνική-που εκδηλώνεται σκόπιμα, απρόκλητα και
επαναλαμβανόμενα, στο σχολείο ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σκοπός
της είναι η επιβολή και η πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου στο άτομο (ή ομάδα
ατόμων)που την υφίσταται. Επειδή ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί κατά τους
ειδήμονες ένα φαινόμενο όχι μόνο υπαρκτό, αλλά και συνεχώς εντεινόμενο-ελέω της
οικονομικής κρίσης-η ενημέρωση είναι απαραίτητη τόσο προς τη μαθητική κοινότητα,
όσο και προς τους γονείς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Χρειάζεται ενημέρωση
για δύο λόγους: α)αφενός για να ενισχυθούν οι αντιστάσεις των παιδιών-θυμάτων
προκειμένου να ξεπεράσουν τις αδικίες που γίνονται εις βάρος τους, να αντιδράσουν
στη βία των θυτών και να δεχτούν ενίσχυση της χαμηλής αυτοεκτίμησής τους και β)οι
θύτες χρειάζονται τη βοήθεια των ειδικών. Έχει παρατηρηθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό
των παιδιών- θυτών , αν δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, μακροπρόθεσμα
βρίσκονται αντιμέτωποι με τον νόμο, (ποινικές καταδίκες), και με άλλες κατηγορίες
κοινωνικής παθογένειας π.χ. διαταραχές αντικοινωνικής προσωπικότητας, αλκοολισμό,
χρήση ουσιών κ.α. Η Π.Δ.Ε. μπορεί να στηρίξει κάθε φορέα (ψυχολόγους, ΜΚΟ,
κοινωνικές οργανώσεις, συλλόγους για την προστασία των παραμελημένων και
κακοποιημένων παιδιών κ.α.) που θα κινηθεί προς την ενημέρωση και πρόληψη του
σχολικού εκφοβισμού προκειμένου οι μαθητικές κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας θα
είναι «κοινωνικά υγιείς». Συνολικό κόστος δαπάνης 2.000Ε και θα επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
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29. Η βία και ο εκφοβισμός, όμως δεν σταματά στα μαθητικά ή φοιτητικά θρανία. Είναι
ιδιαίτερα έντονο και το φαινόμενο της Εργασιακής Ψυχολογικής κακομεταχείρισης,
που δεν είναι άλλο από το εργασιακό bulling.Η εργασιακή ψυχολογική
κακομεταχείριση μπορεί να περιέχει λεκτικές ή μη λεκτικές τακτικές, ψυχολογική βία,
φυσική επίθεση και εξευτελισμό. Αυτό το είδος της επιθετικής συμπεριφοράς είναι
ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί γιατί οι εργασιακοί θύτες συχνά ενεργούν
σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους κανόνες και πολιτικές του οργανισμού τους και της
κοινωνίας τους. Δηλαδή, ο εργασιακό θύτης επιτίθεται άμεσα ή έμμεσα, αλλά
συστηματικά σε κάποιον εργαζόμενο- στόχο χωρίς να υπάρξει μεταξύ τους
αντικειμενικός λόγος διαμάχης.. Η κακοήθης αυτή εργασιακή συμπεριφορά προκαλεί
πολλαπλά προβλήματα στην υγεία των εργαζομένων και κατά συνέπεια έχει κόστος
στην επιχείρηση ή υπηρεσία στην οποία συμβαίνει. Ο εργαζόμενος που υφίσταται
εκφοβισμό παρουσιάζει ποικιλία συμπτωμάτων: με πρωταρχικό σύμπτωμα το
υπερβολικό άγχος, ακολουθούν η αδυναμία συγκέντρωσης, η έλλειψη κινήτρου, οι
συχνές απουσίες από τον εργασιακό χώρο, πτώση της αποδοτικότητας και
παραγωγικότητας κ.α. Η Π.Δ.Ε. έχει τη διάθεση να στηρίξει κάθε φορέα, σωματείο,
οργάνωση κατά της βίας που δύναται να κινητοποιηθεί για την ενημέρωση και στήριξη
των εργαζομένων που γίνονται θύματα αυτής της μορφής βίας σε συνεργασία τους
ψυχολόγους της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας. Συνολικό κόστος δαπάνης 1.000Ε
και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
30. Μεταξύ των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι και πολλές
περιθωριοποιημένες ομάδες που αντιμετωπίζουν πληθώρα κοινωνικών, οικονομικών,
ιδεολογικών και άλλων προβλημάτων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας βρίσκεται
η φυλακή του Αγ. Στεφάνου. Οι κρατούμενοι είναι μία πληθυσμιακή ομάδα με δικά της
χαρακτηριστικά που δοκιμάζεται από τον κοινωνικό αποκλεισμό τόσο κατά τη
διάρκεια έκτισης της ποινής τους, όσο και μετά την αποφυλάκισή τους. Υπηρεσιακά
στελέχη της φυλακής πρόκειται να ξεκινήσουν τη διαδικασία ποιοτικής έρευνας σε
αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Με το πέρας της έρευνας και τη διεξαγωγή των
συμπερασμάτων θα οργανωθούν δράσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα διαβίωσης
των κρατουμένων και ενδεχομένως να αποτελέσουν τον κρίκο με το ευρύτερο
υπόλοιπο σύνολο ενώ θα διενεργηθούν και ιατρικές εξετάσεις στους τροφίμους σε
συνεργασία με συλλόγους, όπως
τον Σύλλογο ασθενειών του ήπατος
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»(HIV/AIDS, ηπατίτιδα Β, C κ.α.). Συνολικό κόστος δαπάνης
1.500Ε και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2016 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
31. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών και η Αντικαρκινική Εταιρεία έχουν αναλάβει δράση
στην ενημέρωση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων σχετικά με την πρόληψη γύρω από
τον καρκίνο. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να συνεργαστεί και με τους
δύο φορείς προκειμένου να γίνουν εξετάσεις για τον καρκίνο του Προστάτη στο
σωφρονιστικό Κατάστημα του Αγίου Στεφάνου. Επιπλέον, θα γίνουν ενημερώσεις για
το εμβόλιο του ιού των κονδυλωμάτων σε μαθητές Α’ και Β΄/μιας εκπαίδευσης από το
έμπειρο προσωπικό του Ιατρικού Συλλόγου στην προσπάθεια πρόληψης της
εξάπλωσης των συμπτωμάτων της νόσου αυτής. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί και
στις τρεις περιφερειακές ενότητες Αχαϊας, Ηλείας και Αιτ/νίας.

Όλες οι παραπάνω δράσεις θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των
Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, όπως αναφέρονται στον οργανισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεργασία με όλες τις
Ιερές Μητροπόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
όπου αυτό δύναται να είναι εφικτό.
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Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε:
1. για την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας των παραπάνω δράσεων του Ετησίου
Σχεδίου Δράσης 2016 με τίτλο: « Σχέδιο Δράσης Πρόληψης-Ενημέρωσης-Προαγωγής
Υγείας για το 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και μέχρι του ποσού των
70.000Ε.
2. Οι δαπάνες θα εξειδικευθούν σε δαπάνες μεταφοράς μηχανημάτων, διοργάνωσης
εκδηλώσεων-ημερίδων (εκτύπωση αφισών. Φυλλαδίων, προκλήσεων, banner κ.α.)
διαμονή-σίτιση ατόμων που θα παραβρεθούν σε ημερίδες ως ομιλητές, έξοδα μεταφοράς
στην τοποθεσία που θα πραγματοποιηθούν οι ημερίδες, καθώς και η κάλυψη των
καυσίμων κίνησης για την κινητή Μονάδα (5.000Ε περίπου συμπεριλαμβάνεται στο
συνολικό ποσό των 70.000Ε) και θα ανατεθούν με απευθείας ανάθεση και κατόπιν
συλλογής προσφορών. Επίσης να υπάρξει μέριμνα για χιλιομετρική αποζημίωση, σύμφωνα
με τον νόμο, των εκπροσώπων των φορέων που θα συμμετέχουν στις δράσεις και θα
μετακινηθούν με ιδιωτικά οχήματα».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Αντιπρόεδρο, τον
Περιφερειάρχη, τους εκπροσώπους φορέων Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την σκοπιμότητα διενέργειας των παραπάνω δράσεων του Ετησίου
Σχεδίου Δράσης 2016 με τίτλο: « Σχέδιο Δράσης Πρόληψης-ΕνημέρωσηςΠροαγωγής Υγείας για το έτος 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και
μέχρι του ποσού των 70.000Ε.
Οι
δαπάνες θα εξειδικευθούν σε δαπάνες μεταφοράς μηχανημάτων,
διοργάνωσης εκδηλώσεων-ημερίδων (εκτύπωση αφισών. Φυλλαδίων,
προκλήσεων, banner κ.α.) διαμονή-σίτιση ατόμων που θα παραβρεθούν σε
ημερίδες ως ομιλητές, έξοδα μεταφοράς στην τοποθεσία που θα
πραγματοποιηθούν οι ημερίδες, καθώς και η κάλυψη των καυσίμων κίνησης
για την κινητή Μονάδα (5.000Ε περίπου συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό
ποσό των 70.000Ε) και θα ανατεθούν με απευθείας ανάθεση και κατόπιν
συλλογής προσφορών. Επίσης να υπάρξει μέριμνα για χιλιομετρική
αποζημίωση, σύμφωνα με τον νόμο, των εκπροσώπων των φορέων που θα
συμμετέχουν στις δράσεις και θα μετακινηθούν με ιδιωτικά οχήματα.
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Κατά ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής
Ελλάδας» κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος.
Λευκό ψήφισε η Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή ΠαρέμβασηΑντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ.Αικατερίνη Χαμηλάκη.

Το

παρόν

Πρακτικό

αφού

συντάχθηκε,

διαβάστηκε

και

βεβαιώθηκε,

υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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