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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 12-9-2017

Αριθ.Πρωτ.: 227593/444
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ :

Γραφείο Εντεταλμένου Περ/κού Συμβούλου
σε Θέματα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
κ. Αντ. Χαροκόπου

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ. 149/11-9-2017 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. 227442/682/18-8-2017 εισήγηση του Εντεταλμένου
Περιφερειακού Συμβούλου σε Θέματα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
κ. Αντ. Χαροκόπου

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. 149/11-9-2017 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση 2ης τροποποίησης και
συμπλήρωσης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης πρόληψης, Ενημέρωσης και
Προαγωγής Υγείας των πολιτών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2017 και
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους
δράσεων» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 11-9-2017, ημέρα Δευτέρα 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.
241671/463/05-9-2017 γραπτή

πρόσκληση του 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) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –Αντιπρόεδρος,
3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ,
5)Αυγέρης Σάββας, 6)Βεργοπούλου Παρασκευή, 7)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος,
8)Δριβίλας Δημήτριος, 9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 10) Κανέλλης
Γεώργιος,

11)Καπράλος

Κωνσταντίνος,

Σπυρίδων,

14)Κατσανιώτης

12)Καρδάρα

Ανδρέας,

Ευσταθία,

13)Καρπέτας

15)Κοκκινοβασίλης

Πολυδεύκης

(Τάκης) , 16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός Ιωάννης, 18)Κοτσιλιάνος
Κωνσταντίνος,

19)Κωνσταντοπούλου

Αναστασία,

20)Λύτρας

Ιωάννης,

21)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 22)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 23)Μπαλαμπάνης
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Νικόλαος,

24)Μπούνιας Χρήστος, 25)Μπράμος Παναγιώτης, 26)Νασιώτης

Θεόδωρος,

27)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία,

28)Παρασκευόπουλος

Γεράσιμος, 29)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 30)Πλατανιάς Παναγιώτης, 31)Ρήγας
Χρήστος,

32)Σιαμπλής

Αναστασία,

Δημήτριος,

33)Σώκος

Ευθύμιος,

34)Τογιοπούλου

35)Τσόγκας Γεώργιος, 36)Υφαντής Νικόλαος, 37)Φαρμάκης

Νεκτάριος, 38)Φωτόπουλος Τρύφων , 39)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 40)Χαροκόπος
Αντώνιος, 41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 42)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι

προσκλήθηκαν τα μέλη του

Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),
Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, Ευθυμίου Απόστολος (δικαιολογημένα απών),
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, Κατσακούλης Ευάγγελος , Κελεπούρης Ανδρέας,
Κοτοπούλης Σπυρίδων (δικαιολογημένα απών), Κωσταριάς Δημήτριος και
Σύρμος Γεώργιος .
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος
Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα
Χριστίνα Σταρακά και Αχαΐας κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος, ενώ απουσίαζε

δικαιολογημένα καίτοι προσκλήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε κ.
Διονυσία Μαράτου, οι κ.κ. Θεοφάνης Μαγιώνος και Γεώργιος Αγγελακόπουλος,
γραμματέας και ταμίας αντίστοιχα από τη «ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΤΡΑΣ», οι κ.κ. Διονυσία
Σαμαντά, Άσπα Καρατζογιάννη και Χαρά Τηληγάδα, πρόεδρος, μέλος Δ.Σ και
υπάλληλος αντίστοιχα από την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», ο κ. Διονύσιος Τσεκουράς
πρόεδρος από το «ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ», η κ. Αναστασία Ταβουλάρη και ο κ.
Γεώργιος

Σολωμός

πρόεδρος

και

διευθυντής

αντίστοιχα

από

το

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΟΙΚΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ», η κ. Θεοδώρα Κουτσαγγέλη
διευθύντρια από το «ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», η κ. Ευαγγελία
Μαλαμάκη μέλος Δ.Σ. από το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», η κ. Κατερίνα
Παπαθεοφίλου κοινωνική λειτουργός από «ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS», ο κ. Θεόδωρος
Στεφανίδης πρόεδρος Δ.Σ

Ε.Κ.Α.Μ.Ε/ΑμεΑ. «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ», ο Γενικός
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Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος
και Υποδομών κ. Δημήτριος Καραβίδας, o Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Λυκούργος Σταματελάτος,

λοιποί υπηρεσιακοί

παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 149/2017
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης με
τίτλο : «Έγκριση 2ης τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ετήσιου Σχεδίου
Δράσης

πρόληψης,

Ενημέρωσης

και

Προαγωγής

Υγείας

των

πολιτών

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2017 και Έγκριση αναγκαιότητας
διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων», δίνοντας το λόγο στον
Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο σε Θέματα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης κ.
Αντ. Χαροκόπο, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην υπ’ αριθ.
πρωτ. 227442/682/18-8-2017 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:

1.

2.

3.

4.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος και Βοηθός Περιφερειάρχη 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.3852/2010 «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», όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Το ΦΕΚ 211/τ.Β/30-01-2017 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της ΠΔΕ» και «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες
που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη και β) στους περιφερειακούς συμβούλους ΠΔΕ (ΑΔΑ :
ΩΨΨ77Λ6-Λ2Γ)
Την υπ’ αριθμ. 55961/643/1-03-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
(ΦΕΚ 111 ΥΟΔΔ/9.03.2017)
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5.

6.

7.

Την υπ’ αριθμ. 69923/876/24-03-2017 Απόφαση
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη στης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σε Περιφερειακούς Συμβούλους»
(ΦΕΚ 1018/Β/17)
Το υπ’ αριθμ 47031/83/28-02-2017έγγραφο του γραφείο Προέδρου του Περιφερειακού
Συμβουλίου περί «διαβίβασης της αριθμ 24/23-02-2017 απόφασης περιφερειακού
συμβουλίου» με θέμα «Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Πρόληψης, Ενημέρωσης και
Προαγωγής Υγείας για το 2017»
Το υπ’ αριθμ 109066/253/5-05-2017 έγγραφο του γραφείο Προέδρου του Περιφερειακού
Συμβουλίου περί «διαβίβασης της αριθμ 89/03-05-2017 απόφασης περιφερειακού
συμβουλίου» με θέμα «Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ετήσιου Σχεδίου
Δράσης Πρόληψης, Ενημέρωσης και Προαγωγής Υγείας των πολιτών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για το 2017 και Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης
των επιμέρους δράσεων»

εισηγείται τον κάτωθι σχεδιασμό που αφορά τη δεύτερη τροποποίηση του ανωτέρω
σχετικού (6) το οποίο αφορά δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα περιόδου 2017, 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. Οι τροποποιήσεις αφορούν την κατανομή χρημάτων σε δράσεις που
αναφέρονταν στο αρχικό εγκεκριμένο σχέδιο δράσης αλλά και ένταξη νέων δράσεων
κοινωνικού χαρακτήρα.
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».
Στο παρόν σχέδιο δράσης συμμετέχουν: οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, η Εκκλησία, τα ΑΕΙ (Ιατρική
και Φαρμακευτική Σχολή, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία κ.ά.) και ΤΕΙ (Τμήματα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής
Εργασίας, Λογοθεραπείας κ.ά.), οι μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα
Επιμελητήρια, τα Εργατικά Κέντρα, Σύλλογοι Εργαζομένων, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Οργανώσεις
Πολυτέκνων και Τριτέκνων, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, φορείς-συλλόγους των
ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου, Ιατρικοί και Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, το χαμόγελο του παιδιού, οργανώσεις προσφύγων,
Μ.Κ.Ο. κ.ά.

Ειδικότερα, οι δράσεις που προβλέπονται είναι:
1.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας λειτουργεί ο μοναδικός ξενώνας ογκολογικών ασθενών
«ΕΛΠΙΔΑ», στην περιοχή του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελεί καταφύγιο κοινωνικής και
ψυχολογικής στήριξης για καρκινοπαθείς που έρχονται από απομακρυσμένες περιοχές και πληρούν
κάποια συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για την φιλοξενία τους. Η Π.Δ.Ε ,στηρίζοντας
τις ευπαθείς ομάδες, θα στηρίξει και μία ενημερωτική εκδήλωση για την ενημέρωση των
επαγγελματιών υγείας, των καρκινοπαθών και του ευρύτερου κοινού για τον καρκίνο και για τις
υπηρεσίες που προσφέρει ο ξενώνας ογκολογικών ασθενών στους φιλοξενούμενούς του. Η ημερίδα
θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Πατρών με θέμα: «Στη μάχη για τον καρκίνο: ενημέρωση-
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φιλοξενία-ψυχοκοινωνική στήριξη». Η Π.Δ.Ε θα συμβάλει με την δημιουργία ενός video που θα
προβάλλεται το συνολικό έργο του ξενώνα και θα ανήκει στο πάγιο υλικό του ξενώνα, ενώ
ταυτόχρονα η προβολή του θα συμβάλλει στην ανάδειξή. Παράλληλα θα παραχωρήσει στην έκδοση
έντυπου υλικού που είναι απαραίτητο για την ενημέρωση του ευρύ κοινού για την συμμετοχή του
στην ημερίδα και θα προγραμματίσει την βιντεοσκόπηση από το μητροπολιτικό κανάλι
«ΛΥΧΝΟΣ». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Επιπλέον, η Π.Δ.Ε. θα έρθει σε επαφή με την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
προκειμένου να γίνει ο Ογκολογικός ξενώνας επισκέψιμος από μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου των
σχολείων της ευρύτερης περιοχής. Θα διασφαλιστεί η μετακίνηση των μαθητών, όπου χρειάζεται, η
εκτύπωση έντυπου υλικού, καθώς και η προσφορά αναψυκτικών στους μαθητές, όπου θα προτιμηθεί
η ΚοινΣΕΠ «Καφέ Γέφυρες».
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 500€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
2. Συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων
Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα «ΡΕΥΜΑΖΗΝ» και τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Πάτρας με
σκοπό την διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Τα Ρευματικά Νοσήματα στα παιδιά και στους ενήλικες
σήμερα» (εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, coffee break, ενοικίαση αίθουσας κτλ.)
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας (μήνα Οκτώβριο) η Ελληνική
Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα «ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.» Ν. Αχαΐας οργανώνει εκδήλωση στο κέντρο της
Πάτρας με στόχο την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τη φύση των ρευματολογικών
παθήσεων, την σωστή διατροφή και την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών. Η Π.Δ.Ε. πρόκειται
να στηρίξει την δράση αυτή, αφού συμβάλλει στην ενημέρωση και προαγωγή υγείας των ασθενών
και στην συλλογική προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσής τους. Η προσφορά θα έγκειται
σε έντυπο ενημερωτικό υλικό διαφήμισης και προβολής της δράσης και των στόχων της
«ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α».
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2380 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
3. Στα πλαίσια της ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια θα πραγματοποιηθεί συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ.
«ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», τις Αστυνομικές Δ/νσεις, το ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο
Πατρών 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 με την παρουσίαση ομιλίας και τη συνδρομή
οργάνων όπως προσομοιωτές ανατροπής, πρόσκρουσης και οδήγησης. Επίσης η ευαισθητοποίηση
των μαθητικών κοινοτήτων 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. Επιπλέον, διοργάνωση δράσεων στην Πάτρα και
στο Αγρίνιο, στις οποίες μαθητές της Β/θμιας κυρίως εκπαίδευσης θα ενημερωθούν από
Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας για την οδική ασφάλεια, θα εκπαιδευτούν ενεργά, θα
επισκεφτούν έκθεση με υλικό υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας και θα λάβουν
ενημερωτικά φυλλάδια με χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. Κατά την
διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου προγραμματίζονται δράσεις για την εκμάθηση της σωστής
οδικής συμπεριφοράς σε μαθητές Β/θμιας εκπαίδευσης και σε φοιτητές πόλεων της Δυτικής
Ελλάδας. Όλος ο εξοπλισμός που διαθέτει αποκλειστικά το Ι.Ο.ΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» θα
μεταφέρεται στις πόλεις που έχουν ενταχθεί στην δράση σε φυλασσόμενους χώρους.
Συγκεκριμένα:
3.α) Στην πόλη του Αγρινίου η Π.Δ.Ε. σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ., τις Αστυνομικές Δ/νσεις, το
ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και την Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. θα
πραγματοποιήσει ενημέρωση φοιτητών, των μαθητών γυμνασίων και λυκείων, διάρκειας
τεσσάρων- πέντε ημερών (μήνας Νοέμβριος), σε χώρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αγρινίου.
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Έχουν προγραμματιστεί μαθήματα και ενημερώσεις για την σωστή κυκλοφοριακή αγωγή μέσω
μηχανημάτων εικονικής πραγματικότητας προκειμένου να αποκτήσουν οι έφηβοι και οι νεαροί
ενήλικες όσο το δυνατόν καλύτερη αντίληψη για τις συνθήκες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και
την αποφυγή των παραγόντων κινδύνων. Η ενημέρωση θα συμπεριλάβει μηχανήματα που έχει στην
κατοχή του αποκλειστικά το Ι.Ο.Α.Σ. όπως: προσομοιωτής ανατροπής αυτοκινήτου, προσομοιωτής
πρόσκρουσης, γυαλιά προσημείωσης μέθης, προσομοιωτής οδήγησης (μόνο για τους νεαρούς
ενήλικες φοιτητές που κατέχουν δίπλωμα οδήγησης). Η Π.Δ.Ε. θα αναλάβει τα έξοδα της Κινητής
Μονάδας, λειτουργικά έξοδα, αμοιβές εκπαιδευτών, κόστος εγκατάστασης και απεγκατάστασης του
εξοπλισμού, ασφάλιση εξοπλισμού, φιλοξενία στελεχών κτλ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.450€ (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς») και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
3.β) Στην πόλη του Πύργου η Π.Δ.Ε. σε συνεργασία με το Ι.Ο.Α.Σ., τις Αστυνομικές Δ/νσεις, το
ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και την Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. θα
πραγματοποιήσει παρόμοια δράση διάρκειας τεσσάρων- πέντε ημερών (μήνας Νοέμβριος), στο
χώρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας- Παράρτημα Πύργου. Θα υπάρξει η ίδια ενημέρωση για την
κυκλοφοριακή αγωγή και με την χρήση των μηχανημάτων προσομοίωσης θα γίνει ευκολότερα
αντιληπτή η διαδικασία ενός τροχαίου ατυχήματος και με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώσουν οι ίδιοι
τους παράγοντες κινδύνου που θα πρέπει να αποφεύγουν π.χ. χρήση αλκοόλ, μεγάλη ταχύτητα κτλ.
Η Π.Δ.Ε. θα αναλάβει τα έξοδα μεταφοράς της Κινητής Μονάδας, λειτουργικά έξοδα, αμοιβές
εκπαιδευτών, κόστος εγκατάστασης και απεγκατάστασης του εξοπλισμού, ασφάλιση εξοπλισμού,
φιλοξενία στελεχών κτλ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.450€ (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς») και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
3.γ)Στον χώρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας- Παράρτημα Μεσολογγίου, τον μήνα Νοέμβριο
(τριήμερο), η Π.Δ.Ε. σε συνεργασία με το Ι.Ο.Α.Σ., τις Αστυνομικές Δ/νσεις, το ΑΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας και την Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. θα δώσει την ευκαιρία σε
φοιτητές και οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τα μηχανήματα πρόσκρουσης, ανατροπής
αυτοκίνητου και προσομοίωσης μέθης, προκειμένου να κατανοήσουν τους κινδύνους που ελλοχεύει
η ανάπτυξη μεγάλης ταχύτητας, η χρήση και κατάχρηση αλκοόλ, η κακή οδική συμπεριφορά κτλ.
Και σε αυτήν την πόλη η δράση θα διάρκεια μίας ημέρας και τη στήριξη της Π.Δ.Ε. με την
ανάληψη των εξόδων μεταφοράς της Κινητής Μονάδας, λειτουργικών εξόδων, αμοιβών
εκπαιδευτών, κόστη εγκατάστασης και απεγκατάστασης του εξοπλισμού, φιλοξενίας στελεχών,
ασφάλισης εξοπλισμού κτλ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.050€ (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς»)
και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2017 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
3.δ) Τέλος, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και συγκεκριμένα στον ΤΕΙ Δυτικής ΕλλάδαςΠαράρτημα Αιγίου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Ι.Ο.Α.Σ., τις
Αστυνομικές Δ/νσεις, το ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και την Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Δ.Ε. θα διοργανώσει δράσεις παρόμοιες με τις ανωτέρω τον μήνα Νοέμβριο (περίπου
τρεις ημέρες). Οι φοιτητές για την δική τους ασφάλεια είναι απαραίτητο να ενημερωθούν σχετικά
με την κυκλοφοριακή αγωγή και τη διαδικασία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Η ενημέρωσή
τους θα γίνει με τον ίδιο τρόπο με τους άλλους φοιτητές και μαθητές των προαναφερομένων πόλεων,
δηλαδή, μέσα από προσομοιωτές πρόσκρουσης, ανατροπής αυτοκίνητου, μέθης και οδήγησης (για
όσους διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης). Η στήριξη της Π.Δ.Ε. έγκειται στην ανάληψη των εξόδων
εκτύπωσης έντυπου υλικού, μεταφοράς της Κινητής Μονάδας, λειτουργικών εξόδων, αμοιβών
εκπαιδευτών, κόστη εγκατάστασης και απεγκατάστασης του εξοπλισμού, φιλοξενίας στελεχών,
ασφάλισης εξοπλισμού κτλ. Η συνεργασία του Ι.Ο.Α.Σ. με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
συνίσταται στην αποκλειστική διάθεση σε όλη την Ελλάδα, εκ μέρους του Ινστιτούτου,
προσομοιωτών σύγκρουσης, οδήγησης και ανατροπής.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.050€ (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς»)
και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2017 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
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Επίσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα αναλάβει την εκτύπωση έντυπου υλικού το οποίο θα
διανεμηθεί σε μαθητές και φοιτητές με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.
Το κόστος δαπάνης για την εκτύπωση του ενημερωτικού υλικού θα ανέλθει στο ποσό των
1000€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
4. 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
στη 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
διοργάνωση 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 & Κοινωνικής Μέριμνας
και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Κυστικής Ίνωσης και τις νοσοκομειακές μονάδες που βρίσκονται στις
τρεις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτ/νίας (εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, coffee
break, ενοικίαση αίθουσας, φιλοξενία κτλ.)
5. 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
Αντικαρκινική Εταιρεία, η οποία εφαρμόζει προγράμματα με ποικίλες διαδραστικές τεχνικές που
προκαλούν και απαιτούν την άμεση συμμετοχή και εμπλοκή σε πλήθος δράσεων.
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των μικρών παιδιών πριν από την έναρξη της καπνιστικής
συμπεριφοράς, μια θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Το Βατραχάκι που πήδησε στο βάλτο» από
τη θεατρική ομάδα «Καρυδότσουφλο- αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία» πρόκειται να
παρουσιαστεί σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων. Αποτελεί
μέρος του προγράμματος πρόληψης του καπνίσματος «Πάρε Ανάσα» της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας. Πρόκειται για μια συμβολική ιστορία με την τεχνική του μαύρου
θεάτρου για τον εθισμό, το κάπνισμα, τις ουσίες, τις παγίδες και τις εξαρτήσεις. Ο Χάρης είναι ο
κάθε έφηβος, το κάθε παιδί, ένα μικρό γεμάτο χάρες καταπράσινο βατραχάκι. Ανήσυχος, τολμηρός,
γεμάτος όνειρα και φιλοδοξίες. Δίπλα του οι παγίδες παραμονεύουν. Όσο ο περίγυρος τις μυθοποιεί,
τόσο γίνονται επιθυμητές, γοητευτικές και ελκυστικές. Ο Χάρης θα τολμήσει τη βουτιά στο βάλτο,
σύντομα όμως θα γνωρίσει τι σημαίνει αυτή του η βουτιά.
Για την παραπάνω δράση θα χρειαστεί η κάλυψη εξόδων της θεατρικής ομάδας «Καρυδότσουφλοαστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία» και η μετακίνηση των μαθητών. Επίσης, να υπάρξει στήριξη
μέσω της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας και
άλλων φορέων στην διοργάνωση αντικαπνιστικής εκστρατείας με την συμμετοχή πολιτών, φοιτητών
και μαθητών (εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, coffee break, ενοικίαση αίθουσας, φιλοξενία κτλ.)
6. Συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή», με σκοπό την ενημέρωση και προσέλκυση Εθελοντών
Δοτών Μυελού των Οστών με δράσεις όπως:
 Σχεδιασμός μακέτας, ζωγραφική, κατασκευή μπάστακα, από έντυπο εκτυπωμένο και
πλαστικοποιημένο υλικό, με κοινωνικό μήνυμα για την προσέλκυση Εθελοντών Δοτών Μυελού
των Οστών που θα στηθεί σε κεντρικό σημείο της Πάτρας και θα τοποθετηθεί σε πλατφόρμα που
θα παραχωρηθεί από τον Δήμο Πατρέων, με σκοπό την συμμετοχή στα δρώμενα του
καρναβαλιού την συγκεκριμένη περίοδο. Η δαπάνη για αυτό δύναται να ανέλθει έως το ποσό των
2500 ευρώ.
 Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες κτλ).
 Ενημέρωση στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΔΕ και συνεργασία με τους συλλόγους των
υπαλλήλων, με σκοπό τη διάδοση της ιδέας της δωρεάς Μυελού των Οστών.
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 Σύνδεση του «Χάρισε Ζωή» με αθλητικούς αγώνες και άλλες δημόσιες δραστηριότητες που
λαμβάνουν χώρα στην Δυτική Ελλάδα και είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας (τοποθέτηση
φυλλαδίων, banner, ετικετών σε μπλουζάκια κ.ο.κ.)
Το συνολικό κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 3.500 € και θα επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
7. Το διαδίκτυο είναι ένα 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 όπως π.χ.
το «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 συμμετεχόντων (διανυκτερεύσεις και φαγητό). Οι δράσεις θα
λάβουν χώρα και στις τρεις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτ/νίας. Επίσης, σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την 6η Υγειονομική
Περιφέρεια πρόκειται να οργανωθούν προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης και αντιμετώπισης της
διαταραχής εθισμού των μαθητών στο διαδίκτυο, όπως επίσης και προγράμματα επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων, με την συμβολή μεταπτυχιακών
φοιτητών (εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, coffee break, διατροφή, φιλοξενία κτλ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2700 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
8. Διεξαγωγή Διήμερου Συνεδρίου σε συνεργασία με το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πάτρας
Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», με θέμα: «Σεξουαλικότητα και Βία στα άτομα με
αναπηρία». (εκτύπωση ενημερωτικού υλικού κτλ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
9. Στα πλαίσια του ενδιαφέροντος που εκδηλώνει η Π.Δ.Ε. για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ατόμων με αναπηρίες πρόκειται να στηρίξει μία ακόμη δράση ενημέρωσης του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου για την θεραπευτική δυνατότητα της χρήσης του αλόγου για άτομα με
αναπηρίες με τίτλο: «ΆΛΟΓΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΣ». Η θεραπευτική
Ιππασία είναι μία νέα τεχνική θεραπείας με βασικό σκοπό την αποκατάσταση (κινητική, κοινωνική
κτλ) του ασθενούς και την βελτίωση της υγείας και της διαβίωσής τους. Το άλογο γίνεται
θεραπευτικό μέσο μέσα στην αρένα, όπως τα επιστημονικά εργαλεία μέσα στον επαγγελματικό χώρο
συνεδριών. Το άλογο ως μέσο αποκατάστασης μας δίνει ερεθίσματα έντονα, ρυθμικά και
ελεγχόμενα. Μία σειρά φυσιολογικών προτύπων που φθάνουν απευθείας στον εγκέφαλο κάτι το
οποίο απαιτεί η σύγχρονη αποκατάσταση και αναγκάζει τον ασθενή να ανταποκριθεί
(καθοδηγούμενος από τους θεραπευτές). Κατά την θεραπεία με το άλογο τηρούνται όλες οι
προϋποθέσεις (αξιολόγηση, πρωτόκολλο θεραπείας, στόχοι θεραπείας κτλ) που απαιτούνται και στο
θεραπευτήριο. Η ενημέρωση θα γίνει σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ-Δυτικής Ελλάδας που εκπαιδεύει
κοινωνικούς επιστήμονες στα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας,
Φυσιοθεραπείας κ.α., την Σχολή Ιππασίας Πατρών και την Ιππική Ακαδημία Αχαΐας. Η Π.Δ.Ε. θα
συμβάλλει στην οργάνωση της εκδήλωσης για την ενημέρωση των φροντιστών και όλων των
κοινωνικών φορέων που εμπλέκονται με άτομα με αναπηρίες με την προσφορά coffee break, την
κάλυψη οπτικοακουστικών μέσων, την εκτύπωση έντυπου υλικού, την διακίνηση ηλεκτρονικού
υλικού (ηλεκτρονική πρόσκληση) κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.000 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
10. Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με σκλήρυνση κατά
πλάκας και την Ελληνική Ένωση για την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας Δυτικής
Ελλάδας (εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, coffee break, διατροφή, φιλοξενία, ενοικίαση αίθουσας
κτλ.)
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11.

12.

13.

14.

Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Εθνικού
Συνδέσμου Νοσηλευτών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας τον μήνα Απρίλιο (εκτύπωση
ενημερωτικού υλικού, coffee break, διατροφή, φιλοξενία, ενοικίαση αίθουσας κτλ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 800 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας», ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Νοσοκομείο Πύργου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα
διοργανωθεί το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημόνων Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων, το οποίο
προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2017 στην Αρχαία Ολυμπία και θα έχει ως κεντρικό θέμα
την Φροντίδα των Ηλικιωμένων και την Προώθηση της Ενεργούς Γήρανσης (εκτύπωση
ενημερωτικού υλικού, coffee break, διατροφή, φιλοξενία, μεταφορά κοινωνικών επιστημόνων και
επιστημόνων υγείας με μεταφορικό μέσο, ενοικίαση αίθουσας κτλ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2400 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αναπτύξει μια στενή σχέση συνεργασίας με το ΑΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας. Στα πλαίσια αυτής δραστηριοποιείται και συμβάλλει στην εκπλήρωση πολλαπλών στόχων
που θέτουν οι επαγγελματίες καθηγητές και οι σπουδαστές τους, σε συνεργασία με το τμήμα
Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας. Για το τρέχον έτος έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω
δράσεις: πραγματοποίηση 4 αιμοδοσιών στα τμήματα της Πάτρας και του Μεσολογγίου εντός του
Μαΐου 2017. Οι αιμοδοσίες γίνονται με τη συνεργασία των δύο Νοσοκομείων της Πάτρας. Αξίζει να
αναφερθεί πως το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών και έτσι
μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε αίμα. Θα οργανωθεί
αιμοδοσία στο τμήμα του Αντιρρίου (σε συνεργασία με το Π.Γ.Ν.Π.) τον Μάρτιο του 2017.
Αιμοδοσίες έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν στο τμήμα της Αμαλιάδας τον Μάρτιο και στο
τμήμα του Πύργου τον Νοέμβριο, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Νοσοκομεία. Θα
προγραμματιστούν δράσεις σε συνεργασία με διάφορους φορείς των πόλεων όπου λειτουργούν
τμήματα των ΑΤΕΙ (Ε.Α.Π, Δήμους, υγειονομικές υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. κ.ά.), οι οποίες θα αφορούν
ενημερώσεις σε θέματα πρόληψης καρκίνου, σπιρομετρήσεις, οφθαλμολογικές εξετάσεις και
γενικότερα θέματα προληπτικής ιατρικής ή προβλήματα που τυχόν προκύψουν π.χ. εποχική γρίπη
κ.ά. Επίσης, έλεγχος MANTOUX και έλεγχος σακχάρου στους ενοίκους των εστιών στα τμήματα
Μεσολογγίου, Αμαλιάδας και Αιγίου και ενημερωτική εκδήλωση στην Αμαλιάδα σε συνεργασία με
τον σύλλογο διαβητικών «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ», ενώ θα οργανωθούν δράσεις σε διάφορα τμήματα, όπως
του Πύργου, για τη διατροφή και το μελάνωμα. (εκτύπωση ενημερωτικού υλικού κτλ.)
Επίσης, θα γίνουν ομιλίες σε φοιτητές από καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΑΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας και σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της
Π.Δ.Ε. με θέμα: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» όπου θα συμπεριληφθούν ομιλίες σχετικά με
τα «Νιτρικά και Υγεία» κ.α. σε τρία τμήματα του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας: Μεσολόγγι, Πάτρα και
Αμαλιάδα.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Συνεργασία με το Εργαστήριο Υγειοφυσικής & Υπολογιστικής Νοημοσύνης του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας με σκοπό την διοργάνωση δράσεων όπως:
 Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ραδιενέργειας σε ευρεία κλίμακα (σε δημόσιους
χώρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιοχές υψηλού κινδύνου κ.ά.)
 Ενημέρωση επιμορφωτικού χαρακτήρα σε διάφορους φορείς, σε κάθε περιοχή που προσφέρονται
οι υπηρεσίες του εργαστηρίου
 Εκπαίδευση με σκοπό την προστασία των πολιτών από πιθανούς παράγοντες που προκαλούν
ακτινική επιβάρυνση.
 Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού
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 Ενημέρωση στα σχολεία για τη ραδιενέργεια των κινητών κλπ. (εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού
υλικού κτλ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
15. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας-Τμήμα
Πύργου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τον μήνα Μάρτιο. Θα υπάρξουν
ενημερωτικές ομιλίες για θέματα υγείας από ιατρούς και επιστήμονες με τη συμμετοχή των
φοιτητών. (εκτύπωση ενημερωτικού υλικού)
16. Η διάδοση της ιδέας της προσφοράς αίματος στην κοινωνία σε συνεργασία με την Π.Ο.Σ.Ε.Α., τους
συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τις Τράπεζες Αίματος των
Νοσοκομείων, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται
υψηλά στην ατζέντα των κοινωνικών δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται να
οργανωθούν εθελοντικές αιμοδοσίες και ημερίδες σε συνεργασία με συλλόγους εθελοντών
αιμοδοτών και εκπολιτιστικούς συλλόγους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και
ενημέρωση πολιτών, φοιτητών και μαθητών μέσω διανομής έντυπου υλικού για όλους τους
συλλόγους με τους οποίους θα υπάρξει συνεργασία (Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Ο
Αιμοδότης», Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος
Χαράλαμπος», Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών
Ανατολικής Αιγιάλειας «Ο Δεσμός», Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ναυπάκτου, Σύλλογος
Εθελοντών Αιμοδοτών Ανδραβίδας, Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καραμανδανείου
Νοσοκομείου Παίδων «Ο Άγιος Στυλιανός», Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων Δυτικής
Πελοποννήσου κ.ά.). Επίσης, πρόκειται να διοργανωθεί συναυλία για τα 30 χρόνια λειτουργίας της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου
Πατρών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευτούν φορείς για την ανιδιοτελή εθελοντική
τους προσφορά στην κοινωνία. (εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού, banner, ενοικίαση
αίθουσας και ηχητικών εγκαταστάσεων, φιλοξενία, μετακινήσεις ατόμων που θα εργαστούν, coffee
break, διατροφή, κάλυψη δαπανών για την προώθηση- διανομή ενημερωτικού υλικού, δημιουργία
ραδιοφωνικού σποτ κτλ.). Η Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου δύναται να
συμμετάσχει με την οργάνωση Ποδηλατάδας με στόχο την διάδοση της ιδέας της εθελοντικής
Αιμοδοσίας. Επιπλέον δύναται να δημιουργηθεί και τηλεοπτικό σποτ με θέμα την διάδοση της
εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλογών Εθελοντών
Αιμοδοτών. Επιπλέον, προτείνεται να κατασκευαστούν σφραγίδες που θα φέρουν το λογότυπο της
Π.Δ.Ε και το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας προκειμένου να αποστέλλονται ταχυδρομικές
επιστολές από τα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας με το
συγκεκριμένο κοινωνικό μήνυμα.
Η συνεργασία της Π.Δ.Ε και των φορέων εθελοντικής αιμοδοσίας στηρίζεται σε ενημερωτικές
δράσεις και προληπτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες προκειμένου
να διαδοθεί έγκαιρα το μήνυμα της προσφοράς στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη από αίμα. Η
συμμετοχή κοινωνικών επιστημόνων, επιστημόνων υγείας, εκπαιδευτικών και στελεχών μη
κυβερνητικών και εθελοντικών οργανισμών συχνά προϋποθέτει και ενημέρωση με ηλεκτρονικά
μέσα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό ότι είναι απαραίτητη η αγορά και η χρήση
οπτικοακουστικών μέσων (βιντεοπροβολέας και οθόνη προβολής) για την πληρέστερη ενημέρωση.
Έτσι θα αποφευχθεί η συνεχής ανάγκη δανεισμού από άλλες υπηρεσίες ή ενοικίασης από ιδιωτικά
καταστήματα οπτικοακουστικών μέσων.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 12000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
17. Διοργάνωση δωρεάν παραστάσεων Καραγκιόζη με τίτλο «Ο Καραγκιόζης Εθελοντής Αιμοδότης»
σε Δημοτικά Σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την συνεργασία της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Δ.Ε., τα νοσοκομεία, τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών και την
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε., με σκοπό την διάδοση της ιδέας της Εθελοντικής
Αιμοδοσίας σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Την επιτέλεση των παραστάσεων πρόκειται να
αναλάβει η εταιρεία «Μαύρο Θέατρο Πάτρας» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Κωνσταντίνο Μακρή.
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Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
18. 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. Για την τρέχουσα χρονιά η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας προτείνει
την ένταξη των ακόλουθων δράσεων :
 25η Νοεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.
 Προγράμματα (street work) από επιστημονικό προσωπικό όπως κοινωνικούς λειτουργούς, άλλους
κοινωνικούς φορείς, στοχεύοντας μέσω της διανομής φυλλαδίων στην ευαισθητοποίηση του κοινού
αλλά και στη διάχυση της πληροφορίας. Η Π.Δ.Ε. πρόκειται να καλύψει την μετακίνηση του
επιστημονικού προσωπικού που θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν.
 Παγκόσμια Ημέρα της Γιορτής της Μητέρας.
 Δράσεις για την Παγκόσμια Γιορτή της Μητέρας, με την βράβευση γυναικών με πολύπλευρο
ρόλο στην κοινωνία.
 Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
 Διοργάνωση συνεδρίων μέσω mentoring στοχεύοντας στη δυνατότητα της πρόσβασης των
γυναικών στην Απασχόληση και τη μείωση της ανεργίας όπως επίσης και στη δημιουργία μικρών
αγροτικών συνεταιρισμών εκμετάλλευσης τοπικών προϊόντων
 Θέσπιση της βράβευσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας
 Η θέσπιση της βράβευσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την Παγκόσμια
Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας, θα στοχεύσει στην ενεργοποίηση και άλλων δομών, όπως για
παράδειγμα αυτή των επιμελητηρίων ή του θεσμού χορηγίας μέσω της δυνατότητας ανάπτυξης
δράσεων του ΠΕΠ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΣΠΑ.
 Επίσης διοργάνωση πολιτιστικού τριήμερου ενημερωτικών εκδηλώσεων (πραγματοποίηση
συναυλίας, εκθέσεων κ.α.) με δρώμενα όπως οι συναυλίες, οι εκθέσεις έργων κ.α. που θα φέρουν ως
τίτλο και περιεχόμενο την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
(εκτύπωση έντυπου
ενημερωτικού υλικού, banner, αγορά τεντών/ομπρελών για τη διεξαγωγή εξωτερικών εκδηλώσεων,
ενοικίαση ηχητικών και σκηνικών εγκαταστάσεων κτλ.)
 Κοινωνικά προγράμματα (Mentoring), σχετικά με την καταπολέμηση της γυναικείας σεξουαλικής
παρενόχλησης που συμβαίνει όχι μόνο στον επαγγελματικό χώρο, αλλά και στην καθημερινή ζωή,
στοχεύοντας με αυτό τον τρόπο, στην ενημέρωση και τη διάχυση της πληροφορίας, για τις μορφές
της σεξουαλικής παρενόχλησης, τους τρόπους αντιμετώπισης αλλά και το νομικό πλαίσιο που διέπει
οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού
χαρακτήρα, που έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου. Τα
κοινωνικά προγράμματα, θα διενεργηθούν σ’ όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες: Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2500€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
19. Η Αναδοχή Παιδιού είναι μια μορφή παιδικής προστασίας αναγνωρισμένη από το κράτος με το
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 το οποίο
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., όπως π.χ. το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Είναι αναγκαία η προμήθεια έντυπου υλικού
που θα συμβάλει 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
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τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της
Π.Δ.Ε και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας σε συνδυασμό με ένα εγχειρίδιοΣυμβουλευτικό 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.
20. 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 και 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 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.
21. 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 τις οποίες η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα
στηρίξει με έντυπο υλικό και προβολή video μεσογειακής διατροφής καθώς και με άλλα
διαδραστικά μέσα που δύναται να συμμετάσχει ο μαθητής κάθε ηλικίας, προκειμένου να αντιληφθεί
το μέγεθος των αρνητικών συνεπειών της κακής διατροφής. Αρωγοί μας δύνανται να είναι φορείς
που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, όπως η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία (ΕΛ.Δ.Ε.), ο
Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας και το Χαμόγελο του Παιδιού με την κινητή μονάδα του.
Επίσης, μετά από έγκριση των γονέων, είναι δυνατός ο προληπτικός έλεγχος σε μαθητές για
οικογενή υπερχοληστεριναιμία (μέτρηση χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων αίματος από ιατρούς των
Ιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας). Επιπλέον, σε συνεργασία με τον Ιατρικό
Σύλλογο Πάτρας θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με θέμα την παιδική παχυσαρκία στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος στην μνήμη του Αγίου Ιατρού Ευαγγελιστή
Λουκά, προστάτη των ιατρών. Η Π.Δ.Ε πρόκειται να καλύψει τις δαπάνες για την ενοικίαση της
αίθουσας, το coffee break, την φιλοξενία των ομιλητών, την εκτύπωση του έντυπου ενημερωτικού
υλικού κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
22. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία «ΣΟΨΥ» Πάτρας πρόκειται να εκτυπωθεί
έντυπο υλικό, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας και έντυπο
υλικό για τις δράσεις του συλλόγου.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1800 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
23. 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 τη 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
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24.

25.

26.

27.

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» 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.
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. Συνδιοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών με το
παράρτημα του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών- Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών στις
10-12 Νοεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Π.Δ.Ε πρόκειται να
στηρίξει τη διοργάνωση του συνεδρίου με την εκτύπωση του έντυπου υλικού για την ενημέρωση
των πολιτών και των κοινωνικών επιστημόνων ανά την Ελλάδα ,θα αναλάβει τα έξοδα μετακίνησης
πολιτών από άλλες περιφερειακές ενότητες και τα έξοδα φιλοξενίας, το coffee break και την
κάλυψη οπτικοακουστικών μέσων.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 4000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» και το
τμήμα της Πάτρας θα διοργανωθεί ενημερωτική ημερίδα για τον καρκίνο στα παιδιά, διοργάνωση
πολιτιστικής εκδήλωσης καθώς και διοργάνωση της 4ης Χριστουγεννιάτικης συνάντησης των
σχολείων της Αχαΐας τον μήνα Δεκέμβριο με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα
πάσχοντα παιδιά, την καλλιέργεια της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. Επίσης θα
πραγματοποιηθεί συναυλία με την συμμετοχή δύο σχολείων (26ο και 64ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών)
με σκοπό την στήριξη του έργου του Συλλόγου «ΦΛΟΓΑ». Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί
θα έχει τον τίτλο: «Ζωγραφίζοντας την ψυχή μας με την πένα της Μουσικής». (εκτύπωση
ενημερωτικού υλικού, φιλοξενία, coffee break κτλ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Διοργάνωση Φεστιβάλ Υγείας σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς Συλλόγους και των τριών
Περιφερειακών Ενοτήτων για ενημέρωση σε θέματα υγείας από ιατρούς της Δ/νσης Υγείας της
Περιφέρειας και ιατρούς που θα επιλεγούν από τους Συλλόγους. (εκτύπωση ενημερωτικού υλικού,
φιλοξενία, coffee break, banner, ενοικίαση ηχητικών και σκηνικών εγκαταστάσεων, διατροφή κτλ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.200 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Σε συνεργασία με τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, τα Ειδικά Σχολεία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, τα Κέντρα Ημέρας και τα Special Olympics
διοργάνωση δράσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα που
άπτονται των ατόμων με αναπηρία στους χώρους των δομών. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τον
Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. θα οργανωθεί ημερίδα με θέματα που άπτονται των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής σε χώρους ειδικής αγωγής. Επίσης σε
συνεργασία με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αχαΐας
(ΕΕΕΕΚ) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στη μνήμη του Σπυρου Μαρίνη.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1550 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Στα πλαίσια της συνεργασίας με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους θα οργανωθούν δράσεις για τη
βελτίωση του κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων σε γειτονιές που αντιμετωπίζουν
προβλήματα κοινωνικής παθογένειας για την αποφυγή της κοινωνικής απομόνωσης και
περιθωριοποίησης. 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. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οικογένειας
Θεραπευτικής Κοινότητας «Γέφυρα» και τον ΟΚΑΝΑ θα διοργανωθούν δράσεις με σκοπό την
ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα ναρκωτικά, την αντιμετώπισή τους καθώς και την προβολή και
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διακήρυξη του σημαντικού έργου που επιτελεί η θεραπευτική κοινότητα. Επίσης, σε συνεργασία με
το ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών ομιλίες για την πρόληψη κατά των
εξαρτησιογόνων ουσιών. (έντυπο ενημερωτικό υλικό, banner, coffee break, κτλ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
28. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ» και την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων- Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)
συμμετοχή στην δράση «Περπατώντας, Μαθαίνω για το Διαβήτη», με σκοπό την ενημέρωση,
πρόληψη και διαχείριση του Διαβήτη, πρόληψη και διάγνωση σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος όπως: Ερυμάνθεια, Λουσικά, Καλάβρυτα, Ναύπακτος, Αστακός, Θέρμο, Κατούνα,
Λεχαινά, Αμαλιάδα, Σαβάλια, Δίβρη , σε συνέχεια της εκστρατεία που είχε ξαναγίνει για την
πρόληψη και την ενημέρωση για το σακχαρώδη διαβήτη με μετρήσεις σακχάρου και με τη συμβολή
της Κινητής Μονάδας της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας. Επίσης, συνδιοργάνωση
διαδραστικών ημερίδων με θέματα που αφορούν το Σακχαρώδη Διαβήτη και τις επιπλοκές που
μπορούν να συμβούν από την κακή ρύθμιση του καθώς και ενημέρωση- εκπαίδευση των σωμάτων
ασφαλείας για την γνώση της νόσου και παροχή πρώτων βοηθειών σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη.
(εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, banner, ενοίκιαση αίθουσας κτλ. Ο Σύλλογος Σακχαρώδη Διαβήτη
Πάτρας «ΓΛΥΚΙΑ ΖΩΗ» δείχνοντας ευαισθησία στην ανάγκη των εκπαιδευτικών να ενημερωθούν
για τον παιδικό Σακχαρώδη Διαβήτη λόγω της αύξησης των διαβητικών μαθητών έβαλε ως στόχο
την εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενός προγράμματος που θα απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς και συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για την πληρέστερη ενημέρωσή τους. Το
πρόγραμμα έχει οργανωθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαβήτη και σύμφωνα με τις οδηγίες
υλοποιείται μόνο από επαγγελματία υγείας-εκπαιδευτή. Ένα βασικό τμήμα της ενημέρωσης
στηρίζεται στις οδηγίες που αναφέρονται σε έντυπο υλικό, κατάλληλα διαμορφωμένο και
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ενημέρωσης. Η εφαρμογή του ενημερωτικού προγράμματος θα
πραγματοποιηθεί και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Π.Δ.Ε κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.
Η Π.Δ.Ε. θα συμβάλλει και θα στηρίξει την εφαρμογή του προγράμματος με την εκτύπωση έντυπου
υλικού, την φιλοξενία των επαγγελματιών υγείας-εκπαιδευτών, την αναζήτηση των χώρων που θα
γίνουν οι ενημερώσεις.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
29 Ένας τομέας που δεν έχει λάβει την δέουσα προσοχή και κατά καιρούς απασχολεί την ευρύτερη
κοινωνία μέσα από διάφορα δημοσιεύματα είναι αυτός της διαβίωσης σε ιδρύματα χρονίων
παθήσεων. Οι συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων και των ατόμων με νοητική υστέρηση που
διαβιούν σε αυτά τα κέντρα συχνά προβληματίζουν την ελληνική δημοσιογραφία με αρνητικά
σχόλια. Υπάρχουν όμως και δομές που λειτουργούν φροντίζοντας για τα μέλη τους να βρίσκονται σε
ανθρώπινο και φιλόξενο περιβάλλον, δίνοντας προτεραιότητα στην ατομική τους αξιοπρέπεια. Ένα
τέτοιο κέντρο φιλοξενίας ατόμων με χρόνιες παθήσεις είναι και το Άσυλο Ανιάτων «Η Αγία
Ευφροσύνη» που βρίσκεται στην πόλη των Πατρών. Η Διοίκηση του Ασύλου σε συνεργασία με την
Π.Δ.Ε. πρόκειται να οργανώσει μία ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Διαβίωση σε ιδρύματα Χρόνιων
Παθήσεων. Το παράδειγμα του ιδρύματος Πατρών». Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της
τοπικής κοινωνίας και των κοινωνικών επιστημόνων της ευρύτερης περιοχής για τον τρόπο
λειτουργίας και το έργο της συγκεκριμένης δομής, τις συναισθηματικές, κοινωνικές, ιατρικές,
οικονομικές και υλικές ανάγκες των φιλοξενουμένων και τον υφιστάμενο τρόπο διαβίωσής τους. Η
Π.Δ.Ε. θα καλύψει την φιλοξενία των ομιλητών, την εκτύπωση εντύπου υλικού, φιλοξενία
ομιλητών, το coffee break και την ενοικίαση αίθουσας που θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
30. Δημιουργία έντυπου υλικού, μονόφυλλου και τρίφυλλου, (Α4) με κοινωνικά μηνύματα, υπό την
μορφή φυλλαδίου που θα επισυναφθεί σε λογαριασμούς Δημοσίων και Δημοτικών Οργανισμών
(ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ κ.α.). Τα μηνύματα θα αφορούν την εθελοντική αιμοδοσία, την δωρεά οργάνων, την
ασφαλή οδήγηση, την καταπολέμηση των ναρκωτικών, την αντιμετώπιση του αλκοόλ, την δωρεά

ΑΔΑ: ΨΠΓΙ7Λ6-12Σ

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

μυελού των οστών, την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία κ.α. Το ίδιο φυλλάδιο που θα
σχεδιαστεί μπορεί να διανεμηθεί και στα διόδια, στην γέφυρα Ρίου- Αντίρριου κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις Δυτικής Ελλάδας, τους συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων
καθώς και κοινωνικές οργανώσεις να διοργανωθεί ημερίδα με θέματα «Ο κοινωνικός ρόλος των
φορέων και οργανώσεων σε θέματα αλληλεγγύης σε περιόδους οικονομικής κρίσης» και «Ο ρόλος της
μητέρας στην οικογένεια» καθώς και βράβευση μαθητών οικογενειών Πολυτέκνων και Τριτέκνων
που αρίστευσαν στην Γ΄ Λυκείου. (εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, ενοικίαση αίθουσας, coffee
break, διατροφή, φιλοξενία κτλ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Σε συνεργασία με το Σεισμολογικό Δίκτυο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Σεισμολογικό Δίκτυο του Τομέα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου
Πατρών, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), τα τεχνικά
επιμελητήρια και άλλους αρμόδιους φορείς θα εκπονηθεί πιλοτικό πρόγραμμα ενημέρωσης των
μαθητών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε θέματα αντισεισμικής προστασίας (εκτύπωση
ενημερωτικού υλικού, διατροφή, φιλοξενία κτλ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας καθώς και Ημερίδα για
θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία σε συνεργασία με το Εργαστήρι Ειδικής και
Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκαταστάσεως «Παναγία Ελεούσα. Η Π.Δ.Ε θα συμβάλλει με την
εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, ενοικίαση αίθουσας, coffee break, διατροφή, φιλοξενία, κάλυψη
οπτικοακουστικών μέσων κτλ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Συνδιοργάνωση με το Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης και Μέριμνας Ατόμων με Αναπηρία Αιγίου
(ΕΚΑΜΕΑ/ΑΜΕΑ) επιστημονικής ημερίδας αφιερωμένη στον Αυτισμό με τίτλο: «Αυτισμός και
Ανάγκες». Η Π.Δ.Ε. θα στηρίξει την ενημέρωση με την εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, κάλυψη του
coffee break και των οπτικοακουστικών μέσων κτλ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1300 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Συνέχιση των προηγούμενων και έναρξη νέων προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας σε
μαθητικό πληθυσμό Α/θμιας, Β/θμιας και Γ/θμιας Εκπαίδευσης,(ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)
για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πρόληψη σε θέματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας αλλά
και της προαγωγής της υγείας (ατομική υγιεινή, διατροφή, κάπνισμα). 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, που αφορούν και ενδιαφέρουν τον ανωτέρω
πληθυσμό. Θα γίνει εκτύπωση ενημερωτικού υλικού που θα συμβάλλει στην ποιοτικότερη
ενημέρωση.
Συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για την διενέργεια δωρεάν σπιρομετρήσεων
σε πολίτες της Π.Δ.Ε. Επίσης, μέριμνα για αγορά σπιρόμετρου και αναλώσιμου υλικού με σκοπό
και την αυτόνομη διενέργεια σπιρομετρήσεων από την κινητή μονάδα και ιατρούς της Δ/νσης
Υγείας της Περιφέρειας.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Η σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη προσεγγίζει το θέμα της προστασίας των παιδιών ως διαδικασία
μιντιακής αγωγής και εκπαίδευσης. Ο βασικός στόχος εστιάζει στο δικαίωμα και στην ευκαιρία των
παιδιών για μια υγιή και θετική ψυχική ανάπτυξη και εκπαίδευση καθώς επίσης και για μια σταθερή
προσωπικότητα στην κοινωνική ομάδα. Αντί της απαγόρευσης ή της απόκρυψης μιντιακών
περιεχομένων και τρόπων επικοινωνίας, προτάσσεται η προώθηση δραστηριοτήτων που στηρίζουν
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τα παιδιά να γνωρίσουν όλα τα μέσα και να τα χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τα αναπτυξιακά και τα
ηλικιακά τους ενδιαφέροντα προκειμένου να εκφράσουν ατομικές πεποιθήσεις, νοήματα και να
διαμορφώσουν σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο το χώρο στον οποίο ζουν. Στα πλαίσια των ανωτέρω
πρόκειται να δημιουργηθούν βίντεο που κάθε ένα από αυτά να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά σε θέματα
ασφαλείας (απαγωγή, κακοποίηση, εκμετάλλευση, ληστεία, bullying, άγγιγμα σε απαγορευμένα
σημεία του σώματος κ.α.) σε θέματα συμπεριφορών, σχέσεων (σε οικογενειακό, φιλικό και σχολικό
περιβάλλον) σε θέματα σεβασμού προς το περιβάλλον και τα ζώα, σε θέματα αθλητικής –
αγωνιστικής και συναγωνιστικής συμπεριφοράς, σε θέματα ψυχολογικής και λεκτικής βίας, σε
θέματα σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, σε θέματα διαπολιτισμικής θρησκευτικής αγωγής,
σε θέματα που αφορούν στα ΑμεΑ, σε θέματα που αφορούν στην μετακίνηση τους στο δρόμο κ.α.
Τα βίντεο θα αποτελούνται από μικρές ιστορίες (έως 3 λεπτά) με διαφορετική θεματολογία το κάθε
ένα. Θα προβληθούν μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του διαδικτυακού μέσου
ενημέρωσης juniorsclub.gr και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα είναι αρωγός και θα
συγχρηματοδοτήσει την υλοποίηση 8 από τα βίντεο με διαφορετικές θεματικές διαπαιδαγωγικές
ενότητες (σύμφωνα με τις ως άνω κατηγορίες) υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφέρειας.
Οργάνωση Ημερίδων για τον Μελιταίο Πυρετό σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Υπηρεσία στις
Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας με σκοπό την πληροφόρηση των
κτηνοτρόφων και όσων διαχειρίζονται παράγωγα γάλακτος και κρέατος για την πρόληψη από την
βρουκέλλωση και την υιοθέτηση σωστών πρακτικών στην άσκηση του επαγγέλματός τους, σε
συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), τα
Νοσοκομεία, τους φαρμακευτικούς και ιατρικούς συλλόγους κ.α. (εκτύπωση ενημερωτικού υλικού
κτλ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 500€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
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 πρόκειται να εντείνει τις προσπάθειες την ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
της κοινωνίας σε συνεργασία με το Κέντρο Δωρεάς Οργάνων, κλινικές και τμήματα του
Πανεπιστημίου Πατρών (μονάδα Νεφροπαθών, Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, κ.α.).
(εκτύπωση ενημερωτικού υλικού κτλ.)
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), 14η Μαΐου (Παγκόσμια Ημέρα
της Μητέρας) Παγκόσμια Ημέρα Λογοθεραπείας (6 Μαρτίου), 19 Νοεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα
κατά της Παιδικής Κακοποίησης) 11 Δεκεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα του παιδιού), 2 Απριλίου
(Παγκόσμια ημέρα αυτισμού) κ.α. Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 10000 € και θα
επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Οργάνωση Ημερίδων με θέμα «Διατροφή, Άσκηση και Καρκίνος» και στις τρεις (3) Περιφερειακές
Ενότητες ή συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εξέλιξη στη Διαγνωστική &
Θεραπευτική Κλινική Ογκολογία» με την συμμετοχή Επαγγελματιών Υγείας, Ιατρικών Συλλόγων
της Π.Δ.Ε. και Σωματείων με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της μεσογειακής διατροφής και της
σωματικής άσκησης στην καθημερινότητά μας αλλά και τους κινδύνους που ενέχουν κακές
διατροφικές συνήθειες σε συνδυασμό με την έλλειψη σωματικής άσκησης για την εμφάνιση
διάφορων μορφών καρκίνου (ενοικίαση αίθουσας, φιλοξενία, εκτύπωση ενημερωτικού υλικού,
coffee break).
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
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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,
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. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών
πρόκειται να γίνει ενημέρωση 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, φιλοξενία , η
μετακίνηση των εκπροσώπων των φορέων που θα συμμετέχουν στις δράσεις κ.λ.π. Σε συνεργασία
με το ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το streetwork του PRAKSIS θα γίνει ενημέρωση στους φοιτητές
τμημάτων του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που εκδηλώνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους συλλόγους
τους.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
43. 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 καθηγητές με την συμβολή των σπουδαστών
Φυσιοθεραπείας του ΑΤΕΙ Πατρών και η συνέχιση των εξετάσεων από τους καθηγητές με την
συμβολή των σπουδαστών Οπτικής-Οπτομετρίας του ΑΤΕΙ Πατρών των μικρότερων σχολικών
βαθμίδων, ώστε να προληφθούν έγκαιρα προβλήματα των μικρών μαθητών. Η Π..Δ.Ε θα συμβάλλει
με τη δημιουργία μακέτας, εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, διατροφή εκπαιδευτών και φοιτητών
κατά τη διάρκεια των δράσεων κτλ. Επιπλέον, με την Ελληνική εταιρία Σχεσιοδυναμικής
Παιδαγωγικής Συμβουλευτικής Προσώπου θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα μια ημερίδα με θέμα
τις σχέσεις γονέων παιδιών και εκπαιδευτικών όπου θα παρουσιαστούν και αποτελέσματα σχετικών
ερευνών.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1250 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
44. Άξια προσοχής είναι τα ποσοστά του σχολικού εκφοβισμού και στην χώρα μας. 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- με την αύξηση της
κοινωνικής παθογένειας-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
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της χαμηλής αυτοεκτίμησής τους και β)οι θύτες χρειάζονται τη βοήθεια των ειδικών. Έχει
παρατηρηθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών-θυτών, αν δεν δεχτούν την κατάλληλη στήριξη,
μακροπρόθεσμα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον νόμο 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 που δραστηριοποιείται γύρω από αυτό το κοινωνικό
πρόβλημα και θα κινηθεί προς την ενημέρωση και πρόληψη προκειμένου οι μαθητικές κοινότητες
της Δυτικής Ελλάδας να είναι «κοινωνικά υγιείς».
45. Ένα άλλο κοινωνικό φαινόμενο που αρχίζει να παρουσιάζει υψηλά ποσοστά είναι και το Mobbing.
Είναι ιδιαίτερα έντονο 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 κλονίζει την υγεία των εργαζομένων και αυτόματα
επιφέρονται συνέπειες 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 ενημερωτικές ομιλίες σε συνεργασία με φορείς, σωματεία, οργανώσεις με την συνδρομή
του υπεύθυνου ψυχολόγου της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
46. 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 (σπιρομετρήσεις, μετρήσεις κοιλιακής αορτής
κ.α.) σε συνεργασία με συλλόγους, όπως τον Σύλλογο ασθενειών του ήπατος
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»(HIV/AIDS, ηπατίτιδα Β, C), την ΑΜηκε «Εταιρεία Πρόληψης & Προαγωγής
Υγείας «Υγεία για Όλους» με το πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»- που διαθέτουν κινητές
μονάδες και διατίθενται για ιατρικές παρεμβάσεις και ελέγχους στα πλαίσια του προγράμματος
«Υγεία για Όλους» κ.α.
47. Συνεργασία με τον Σύλλογο το «Χαμόγελο του Παιδιού» , την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και την
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που θα προχωρήσει με ένα συντονισμένο σχεδιασμό
επιμέρους δράσεων με στόχο να καλυφθούν περιοχές απομακρυσμένες από τις πόλεις όπου η
παιδιατρική κάλυψη είναι ελλιπής ή ανύπαρκτη. Η συνεργασία θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη
εθελοντών γιατρών (σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους) και τις κινητές μονάδες του
συλλόγου, ενώ από την πλευρά της Π.Δ.Ε. θα ληφθεί μέριμνα για το έντυπο υλικό, αγορά
φαρμακευτικού υλικού για τις κινητές μονάδες, κάλυψη της διαμονής και την φιλοξενία των
επιστημόνων και άλλων τεχνικών που θα συμβάλλουν στις δράσεις αυτές. Επίσης, πρόκειται να
πραγματοποιηθούν διαδραστικές παρεμβάσεις (κουκλοθέατρο) πρόληψης και ευαισθητοποίησης
μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας (νηπιαγωγεία) για θέματα σχετικά με την ενδοσχολική βία,
διοργάνωση ημερίδας για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών και φοιτητών για την
παιδική προστασία και την αποκατάσταση παιδιών σε κίνδυνο όπως επίσης και δράσεις για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών. (φιλοξενία, εκτύπωση ενημερωτικού υλικού,
κάλυψη διατροφής κ.τ.λ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
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48. Το νερό είναι απόλυτα συνυφασμένο με την ύπαρξη της ζωής σε όλες της τις μορφές της και η
παροχή στους πολίτες ασφαλούς νερού αποτελεί ίσως την σημαντικότερη υποχρέωση της πολιτείας
αλλά και την μεγαλύτερη υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας προς τις φτωχότερες περιοχές. Οι
ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις από την γεωργία, την κτηνοτροφία ,την βιομηχανία και τη
διαβίωση στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση της κατά κεφαλήν
διαθεσιμότητας του πόσιμου νερού. Στo πλαίσιο λοιπόν, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και
της υγιεινής του περιβάλλοντος αλλά και της προαγωγής της υγείας των πολιτών, καθώς ο
πρωταρχικός στόχος της υγιεινής του πόσιμου νερού είναι το νερό που φθάνει στον καταναλωτή να
είναι ασφαλές και να μη δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα δημόσιας υγείας, θα διοργανωθούν
ημερίδες και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ή στην έδρα της
ΠΔΕ σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο και τους υγειονομικούς ελέγχους του πόσιμου νερού που
οφείλουν να πραγματοποιούνται από τους ΟΤΑ Ά βαθμού ( Δήμους) και να ελέγχονται από τις
Περιφέρειες. Η ΠΔΕ θα καλύψει τις δαπάνες για φιλοξενία ομιλητών της ημερίδας καθώς και
διαλειμματος καφέ κατά τη διάρκεια αυτής. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις
ΔΕΥΑ (όπου υπάρχουν) και εν ελλείψει αυτών με τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, καταγραφή
των πηγών, γεωτρήσεων και σημείων δειγματοληψίας σε όλους τους Δήμους της ΠΔΕ. Ως εκ τούτου
θα πραγματοποιηθεί συνεργασία με τους Δήμους για τις δειγματοληψίες για μικροβιολογικές και
χημικές αναλύσεις στα δίκτυα ύδρευσης αυτών αλλά και για τη λήψη μέτρων σε θέματα υγιεινής
του περιβάλλοντος που μπορεί να προκύψουν. Η Π.Δ.Ε. θα προχωρήσει και στην εκτύπωση έντυπου
ενημερωτικού υλικού που θα συμβάλλει στην πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την ποιότητα
του νερού και τους κινδύνους που ελλοχεύουν, όταν αυτή είναι χαμηλή.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 4000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
49. Οργάνωση Ημερίδας για την Ελονοσία και για τους διαβιβαστές με την συμμετοχή επιστημόνων από
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
και άλλους φορείς προκειμένου να ενημερωθούν οι επαγγελματίες υγείας αλλά και οι πολίτες για
τους τρόπους μετάδοσης της ελονοσίας, για τα μέτρα πρόληψης- προστασίας από τα κουνούπια και
την αναγκαιότητα έγκαιρης λήψης μέτρων . Τα τελευταία χρόνια ασθένειες και νοσήματα που είχαν
εξαλειφθεί από την δεκαετία του ΄70, όπως η ελονοσία επανέρχονται στο ιατροκοινωνικό
προσκήνιο με σημαντικό αριθμό κρουσμάτων και σημαντικές συνέπειες για τον κοινωνικό ιστό με
αντίκτυπο στον τουρισμό και στην οικονομία της περιοχής και της χώρας μας. Η Δ/νση Δημόσιας
Υγείας της Π.Δ.Ε περιλαμβάνει το τμήμα της ταξιδιωτικής ιατρικής που ασχολείται με θέματα
πρόληψης των τροπικών νοσημάτων και πρόσφατα με νοσήματα που βρίσκονται σε έξαρση και
αφορούν την Δημόσια Υγεία. Είναι σημαντικό για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας η λήψη
μέτρων για την αποφυγή ασθενειών σε ταξιδιώτες όπως και ο περιορισμός διασποράς
εισερχομένων λοιμωδών νοσημάτων από τις χώρες προορισμού. Σκοπός των στελεχών Δημόσιας
Υγείας της Π.Δ.Ε είναι η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα Ταξιδιωτικής
Ιατρικής και η προώθηση συνεργασίας με δομές που δραστηριοποιούνται στην παροχή φροντίδας
στον τομέα αυτό και συμβάλουν στην προαγωγή Υγείας και πρόληψης νοσημάτων που σχετίζονται
με χώρες ταξιδιωτικού προορισμού. Για αυτό τον λόγο προτείνεται η οργάνωση ενημερωτικής
εκδήλωσης με στόχο την ενημέρωση σε θέματα ταξιδιωτικής ιατρικής (πρόληψη, τροπικά νοσήματα
κ.α.) των επαγγελματιών υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλων φορέων σε
συνεργασία με στελέχη του ΚΕΕΛΠΝΟ, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών κ.α.. Η
Π.Δ.Ε θα συμβάλλει μεταξύ των άλλων με την εκτύπωση έντυπου υλικού για ενημέρωση των
πολιτών, φιλοξενία των ομιλητών, κάλυψη με οπτικοακουστικά μέσα, ενοικίαση αίθουσας, coffee
break.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1000 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
50. Οργάνωση γεύματος χωρίς φως σε αίθουσα που θα επιλεγεί και με περιορισμένη συμμετοχή πολιτών
ώστε να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα της τυφλότητας. Παράλληλα, θα υπάρξει μουσικό δρώμενο με
την ονομασία «Αισθήσεις στο σκοτάδι» στόχος του οποίου είναι οι ακροατές να ζήσουν την
βιωματική εμπειρία των τυφλών ατόμων. Οι ανωτέρω δράσεις πρόκειται να διοργανωθούν σε
συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδας, δημόσιους και ιδιωτικούς
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φορείς. Η Π.Δ.Ε. θα στηρίξει την εκδήλωση με την εκτύπωση έντυπου υλικού, μικρών λαβάρωνbanner, το catering και την φιλοξενία των τυφλών μελών του μουσικού συγκροτήματος.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.500€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
51. Διενέργεια έρευνας για τον αλκοολισμό και τις επιπτώσεις του με την διάθεση ερωτηματολογίου και
αξιοποίησής του με συντονισμό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας. Στην συγκεκριμένη δράση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η κινητή μονάδα της Π.Δ.Ε. και να εκτυπωθεί έντυπο υλικό
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 500€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
52. Σε συνεργασία με φορείς, συμμετοχή στην «Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης» τον Απρίλιο με
σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η κινητή μονάδα για δωρεάν ιατρικές εξετάσεις πρόληψης, να
εκτυπωθεί και να διανεμηθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό, να κατασκευαστούν banner με κοινωνικό
μήνυμα κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
53. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού
Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών θα εκδώσει εικονογραφημένο βιβλίο που θα διανεμηθεί σε
παιδιά νηπιαγωγείου και στις τάξεις Α’, Β’, Γ’ δημοτικών σχολείων. Το έντυπο θα περιέχει
εικονογραφημένες ενότητες που θα ενημερώνουν τους μικρούς μαθητές για θέματα διατροφής,
υγιεινής σώματος και δοντιών και ενεργού τρόπου ζωής.
54. Διενέργεια εξετάσεων σε χώρους Εκπολιτιστικών Συλλόγων για την πρόληψη του ανευρύσματος
κοιλιακής αορτής και στις τρεις (3) Περιφερειακές Ενότητες (ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές),
σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία και τους Ιατρικούς Συλλόγους (διάθεση ακτινολόγου), με την
συνδρομή της κινητής μονάδας. Επίσης, αγορά κεφαλής για τον υπάρχον υπέρηχο για εξέταση και
θυρεοειδούς αδένα.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
55. Η Π.Δ.Ε στηρίζει την ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου προς όλους τους πολίτες και τις πληθυσμιακές ομάδες υψηλού κινδύνου π.χ. καπνιστές,
παχύσαρκοι κ.α. Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» δραστηριοποιείται σε
θέματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης των πολιτών οργανώνοντας ενημερωτικές ημερίδες και
προληπτικούς ελέγχους προκειμένου να εντοπιστούν νέα περιστατικά σε πρώιμο στάδιο και να
βελτιωθεί ο τρόπος διαβίωσης για όσους εντάσσονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Στα πλαίσια
αυτών των στόχων οι δύο προαναφερόμενοι φορείς μαζί με το ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, τον Όμιλο
εργαζομένων της Δ.Ε.Η και τον Σύλλογο συνταξιούχων της Δ.Ε.Η πρόκειται να οργανώσουν μία
ενημερωτική ημερίδα στα μέσα του Οκτωβρίου που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό με αντικείμενο
την ενημέρωση και την πρόληψη από μορφές του καρκίνου που είναι λιγότερο γνωστές και
παρουσιάζουν αυξητικά ποσοστά με την πάροδο του χρόνου όπως είναι η κακοήθεια στην
στοματική κοιλότητα και άλλες μορφές. Η προσφορά της Π.Δ.Ε σε αυτήν την συνεργασία έγκειται
στη διάθεση έντυπου ενημερωτικού υλικού, αναζήτηση του κατάλληλου συνεδριακού χώρου,
παροχή οπτικοακουστικών μέσων και προσφορά καφέ, βουτημάτων, αναψυκτικών για τους
συμμετέχοντες και γεύμα για του ομιλητές.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2017
με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
56. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση
Δυτικής Ελλάδας προτίθενται με τη νέα σχολική χρονιά να πραγματοποιήσουν δράσεις πρόληψης
τροχαίων ατυχημάτων σε πόλεις της Περιφέρειας αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση των πολιτών και κυρίως των μαθητών και φοιτητών για θέματα οδικής ασφάλειας και
ασφαλούς οδήγησης. Μεταξύ των ενημερωτικών δράσεων θα οργανωθεί έκθεση ζωγραφικής με
θέμα: «Η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών» η οποία θα είναι ανοιχτή προς το κοινό
και θα αποτελείται από 214 εκθέματα (κάδρα με ζωγραφιές των παιδιών), έναν τάπητα- πάρκο
κυκλοφοριακής αγωγής, εμβαδού περίπου 25 τ.μ. και διάφορα ακόμα μουσειακά εκθέματα
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αστυνομικής ιστορίας. Η έκθεση θα στεγαστεί στο Αρχαιολογικό μουσείο Πατρών. Θα καλυφθούν
τα έξοδα για την εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού, catering καθώς και για την μετακίνηση
μαθητών, απομακρυσμένων περιοχών, όπου αυτό χρειάζεται.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
57. Συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Πάτρας (Ε.ΓΥ.ΠΑ) με σκοπό την διοργάνωση εκδήλωσης για
την ενίσχυση των ασθενών με καρκίνο του μαστού και την ενημέρωση για την εξωσωματική
γονιμοποίηση με την συμμετοχή επιστημόνων. (εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού, ενοικίαση
αίθουσας κτλ.)
58. Διοργάνωση τριήμερων δράσεων ενημέρωσης για θέματα υγείας και πρόληψης σε περιοχές της
Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, πολιτιστικούς
συλλόγους, με παράλληλη διεξαγωγή πολιτιστικών και αθλητικών δρώμενων με τη συμβολή
μουσικών και άλλων τοπικών σχημάτων και σωματείων. Δυνατότητα συμβολής των ιατρών της
Δν/σης Υγείας με την κινητή μονάδα της Περιφέρειας η οποία θα προσφέρει έντυπο ενημερωτικό
υλικό, banner, πλαστικοποιημένο πανό, ηχητικές και σκηνικές εγκαταστάσεις κτλ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
59. Πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα: «Οι Κοιν.Σ.Επ στην Δυτική Ελλάδα, η υποστήριξη των
κοινωνικών επιχειρήσεων και των εθελοντών, η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην
Ελλάδα….το μέλλον» με σκοπό την ενημέρωση για την διαδικασία σύστασης Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης καθώς και προβολή καλών πρακτικών και πρότυπων Κοιν.Σ.Επ που
λειτουργούν στην Ελλάδα. (έντυπο ενημερωτικό υλικό, ενοικίαση αίθουσας, coffee break, κτλ.)
60. Με την σύμπραξη της 6ης Υ.Π.Ε., της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Συλλόγου Επιστημόνων
Μαιών- Μαιευτών Πάτρας πρόκειται να διεξαχθούν ιατρικές εξετάσεις (Τεστ ΠΑΠ), με την
συνδρομή της κινητής μονάδας της Περιφέρειας, ενώ πρόκειται να διοργανωθεί και ημερίδα
ενημέρωσης του κοινού για ενότητες όπως: προαγωγή της υγείας, γυναίκα και παιδί (θηλασμός,
σημαντικότητα του Τεστ ΠΑΠ κ.α.). Ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός για την διενέργεια των
ιατρικών εξετάσεων πρόκειται να χορηγηθεί από την 6η Υ.Π.Ε. και τον Σύλλογο Μαιών- Μαιευτών
Πάτρας, ενώ η Π.Δ.Ε θα στηρίξει με εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού κτλ.
61. Συνδιοργάνωση με την ΕΑΠ Πατρών Ενημερωτικής Ημερίδας για την υγιεινή διατροφή, την
στοματική υγιεινή και τα οφέλη της άσκησης για αθλητές των ακαδημιών και για παιδιά, ενώ
παράλληλα θα διανεμηθεί ενημερωτικό έντυπο υλικό το οποίο θα προσφερθεί από την Π.Δ.Ε όπως
και η ενοικίαση αίθουσα κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
62. Διοργάνωση αθλητικού αγώνα αλληλεγγύης (π.χ. καλαθοσφαίρισης) με παλαίμαχους και αθλητές
ακαδημιών ή υπαλλήλων της Περιφέρειας και άλλου αθλητικού οργανισμού, τον μήνα Δεκέμβριο,
με σκοπό την προώθηση κοινωνικού μηνύματος για τα δικαιώματα των παιδιών και νέων και την
προστασία τους. Θα καλυφθεί η μετακίνηση μαθητών με λεωφορεία, το έντυπο ενημερωτικό υλικό,
η δημιουργία banner, πλαστικοποιημένο πανό κτλ.
63. Τα τελευταία χρόνια οι αλλεργίες έχουν αυξηθεί σε πολύ υψηλό ποσοστό ιδιαίτερα στις «Δυτικού»
τύπου κοινωνίες όπως είναι η Ελλάδα. Ειδικότερα τα κρούσματα αλλεργικών αντιδράσεων
αυξήθηκαν κατά 50% τα τελευταία 30 χρόνια. Σύμφωνα με τους ειδικούς ένας στους τρεις έλληνες
θα αναπτύξει κάποιου είδους αλλεργία στη διάρκεια της ζωής του, ενώ 300.000.000 άνθρωποι
παγκοσμίως πάσχουν από άσθμα. Η πιο πιθανή εξήγηση εκφράζεται από τη «θεωρία της υγιεινής»
που ουσιαστικά θεωρεί ότι η πολύπλευρη και αυξημένη καταπολέμηση των λοιμώξεων (εμβόλια,
αντιβιοτικά, «αποστειρωμένο» περιβάλλον) έστρεψε το ανοσοποιητικό μας προς τις αλλεργίες σε
συνδυασμό με την αυξανόμενη ρύπανση του περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
θέλοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το θέμα αυτό, στοχεύει να διοργανώσει σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας κ Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ) και τον
Ιατρικό Σύλλογο Πατρών διαδραστική έκθεση με θέμα «Αλλεργίες κ Περιβάλλον» την οποία θα
μπορέσουν να παρακολουθήσουν μαθητές σχολείων Πρωτοβάθμιας κ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
με την κάλυψη της μετακίνησης με λεωφορεία αλλά και το κοινό της πόλης των Πατρών. Το κοινό
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που θα ξεναγηθεί στην έκθεση θα έχει την ευκαιρία να μάθει πώς σε ορισμένα άτομα το
ανοσοποιητικό τους σύστημα κάνει το λάθος να επιτίθεται σε αθώα μόρια του περιβάλλοντος, όπως
τις γύρεις, εκδηλώνοντας έτσι αλλεργικά συμπτώματα. Επιπλέον θα δει από κοντά τα συχνότερα
φυτά που προκαλούν αλλεργίες και θα έχει τη δυνατότητα να δει τις γύρεις των αλλεργιογόνων
φυτών στο μικροσκόπιο. Ταυτόχρονα θα προβάλλονται ενημερωτικά βίντεο. Παράλληλα με την
έκθεση θα διοργανωθεί Ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με τα αλλεργικά νοσήματα και τον τρόπο
διάγνωσης , θεραπείας αλλά και πρόληψης αυτών με ομιλητές ειδικούς Αλλεργιολόγους του
Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
64. Η ψωρίαση και η κνίδωση αποτελούν χρόνια δερματικά νοσήματα μη μεταδοτικά που όμως λόγω
τις ελλιπούς ή λανθασμένης ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσουν στην απομόνωση και τον κοινωνικό
αποκλεισμό των πασχόντων. Στην Ελλάδα 250000 άτομα πάσχουν από ψωρίαση ενώ το 20% του
πληθυσμού μπορεί να εκδηλώσει κάποια στιγμή της ζωής του κνίδωση. H ενημέρωση του
πληθυσμού και ιδιαίτερα των νεαρότερων ηλικιών σχετικά με τα νοσήματα αυτά ώστε να
αποφευχθεί η στιγματοποίησή τους είναι σημαντική και για το λόγο αυτό σε συνεργασία με το
Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών ασθενών « ΚΑΛΥΨΩ» και το Πανεπιστήμιο Πατρών
πρόκειται να διοργανωθεί ενημερωτική εκδήλωση για τους φοιτητές των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν έδρα το Αγρίνιο με θέμα την ψωρίαση και την κνίδωση. Την
εκδήλωση θα συνοδεύει η έκθεση φωτογραφίας «Αποκαλύψτε το δέρμα σας» στην οποία γνωστές
προσωπικότητες από το χώρο της τέχνης και του αθλητισμού φωτογραφίζονται από τη φωτογράφο
Ρούλα Ρέβη μαζί με ασθενείς με ψωρίαση ή κνίδωση. Η δράση θα επιστεγαστεί είτε με συναυλία
τοπικών συγκροτημάτων για τους φοιτητές είτε με συναυλία με την τραγουδίστρια Αλεξάνδρα
Κόνιακ.
65. Η μελέτη της αεροβιολογίας μιας περιοχής, των αερομεταφερόμενων δηλαδή σωματιδίων (γύρεων),
είναι μια επιστήμη που αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη , με αποτέλεσμα να
γίνονται καθημερινά μετρήσεις γύρεων και σε συνεργασία με κρατικούς φορείς και Πανεπιστήμια
να εκδίδονται καθημερινά δελτία γύρεων. Μέσω των παρεχόμενων πληροφοριών μπορεί κανείς ανά
πάσα στιγμή να γνωρίζει το είδος των γύρεων που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και τη συγκέντρωσή
τους και έτσι ο γιατρός μπορεί να προτείνει προληπτική αγωγή τις περιόδους υψηλής ανθοφορίας
ενώ ο αλλεργικός ασθενής μπορεί να αποφύγει περιοχές όπου συγκεκριμένες γύρεις βρίσκονται σε
υψηλή συγκέντρωση. Σε συνεργασία με την Αλλεργιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου του Bari
Ιταλίας, το Αλλεργιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Σωτηρία και το Πνευμονολογικό Τμήμα του
Νοσοκομείου Ευαγγελισμός σχεδιάζεται η καταμέτρηση των γύρεων της περιοχής της Πόλης των
Πατρών και του Αγρινίου για ένα έτος. Τα υλικά και τα μηχανήματα καταμέτρησης (γυρεοπαγίδες)
θα δοθούν ως δάνεια από το Πανεπιστήμιο του Bari. Σκοπός είναι η ακριβής καταγραφή των γύρεων
της περιοχής της ΠΔΕ κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι στιγμής. Τα αποτελέσματα της καταγραφής
που αφορούν τον συνολικό πληθυσμό της περιοχής θα ανακοινωθούν και θα ακολουθήσει
ενημέρωση του κοινού μέσω ειδικών εντύπων. Τα οφέλη από την καταγραφή αυτή είναι πολλαπλά:
θα υπάρχουν οδηγίες αποφυγής αλλεργιογόνων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σε ευπαθείς
αλλεργικούς ασθενείς, ακριβείς διαγνώσεις, καλύτερα στοχευμένες ανοσοθεραπείες καθώς και
μείωση του συνολικού κόστους νοσηλείας των αλλεργικών ατόμων (πχ συχνές νοσοκομειακές
νοσηλείες των ασθματικών ασθενών) καθώς και χρήσης φαρμάκων από αυτούς. Η μεταφορά των
μηχανημάτων (γυρεοπαγίδα και αναλώσιμα υλικά) θα γίνει από το Πανεπιστήμιο του Μπαρι –
αλλεργιολογικό τμήμα στην ΠΔΕ από τη μεταφορική εταιρεία MITRELIS( έδρα Πάτρα).
66. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με Πολιτιστικούς Συλλόγους των τριών
Περιφερειακών Ενοτήτων και άλλους φορείς στοχεύει να πραγματοποιήσει ενημερώσεις για το
μελάνωμα και τις αλλεργικές παθήσεις. Το μελάνωμα αποτελεί το 3% του συνόλου των καρκίνων
και η αυξανόμενη εξάπλωση του το καθιστούν ένα από τα ταχύτερα εξαπλωνόμενα κακοήθη
νοσήματα στον άνθρωπο. Στην Ελλάδα η συχνότητα της νόσου βαίνει αυξανόμενη και κάθε χρόνο
3-4 άτομα ανά 100000 θα νοσήσουν. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν σημεία κλειδιά
στην αντιμετώπιση της νόσου και σε αυτό στοχεύει η ευαισθητοποίηση του κοινού. Τα αλλεργικά
νοσήματα παρουσιάζουν ομοίως συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια υποβαθμίζοντας την ποιότητα
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ζωής των ατόμων και προκαλώντας μεγάλη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Χαρακτηριστικό είναι ότι
300.000.000 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από άσθμα. Η έγκαιρη διάγνωση και ανίχνευση θα
μπορούσε να αποτρέψει την εξέλιξη των νόσων αυτών σε χρόνιες καταστάσεις, θα πρέπει όμως να
υπάρχει ενημέρωση του πληθυσμού η οποία μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά ελλιπής.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
67. Σε συνεργασία με το τμήμα Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποίηση ημερίδας με θέμα:
«Νερό & Υγεία» που θα παρουσιαστεί επιλεγμένα σε τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Αίγιο,
Αντίρριο, Αμαλιάδα) (εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού κτλ.)
68. Διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και εκτύπωση ενημερωτικού
υλικού σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Αγέννητο Παιδί» Πάτρας
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
69. Μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων της Π.Δ.Ε είναι και το 3ο Περιφερειακό τμήμα Ηπείρου,
Αιτ/νίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου της Ε.Ν.Ε. που σε συνεργασία με το τμήμα
Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιήσουν ημερίδα με τίτλο
«Προσεγγίζοντας την Νοσηλευτική στην καθημερινή κλινική πράξη» στις 12 και 13 Οκτωβρίου στο
συνεδριακό κέντρο του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Στην ημερίδα θα συμβάλλει και ο Σύλλογος «Ζωή
Γλυκιά» και θα οργανωθεί με την στήριξη της Π.Δ.Ε. που θα καλύψει οικονομικά την ενοικίαση της
αίθουσας, το coffee break, την εκτύπωση του έντυπου ενημερωτικού υλικού κτλ.
Επίσης, προτείνεται να οργανωθούν και να πραγματοποιηθούν δράσεις που αφορούν Προγράμματα
Υγείας από εθελοντές εξειδικευμένους νοσηλευτές για θέματα Πρώτων Βοηθειών, Διατροφικών
Συνηθειών, τροχαίων ατυχημάτων-κυκλοφοριακής αγωγής, Συνήθειες Υγιεινής στο σπίτι και στο
σχολείο, αποφυγή της γρίπης. Επίσης, θα συνδιοργανώσουν διημερίδα με θέμα «Πρόληψη και
Νοσηλευτική» και ομάδες εκπαίδευσης εργαζομένων της Π.Δ.Ε σε θέματα Πρώτων Βοηθειών
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
70. 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. Σε συνεργασία με την
περιφερειακή εφορία Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου θα προγραμματιστεί ψυχαγωγική
εκδρομή με πρωτοβουλία των μικρών ομάδων προσκόπων με τα παιδιά των μεταναστών που
φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο RIO BEACH και στον καταυλισμό της Μυρσίνης. Θα καλυφθούν τα
έξοδα μετακίνησης από την Π.Δ.Ε.
Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) θα πραγματοποιηθεί
συνέδριο αφιερωμένο στα θέματα των μεταναστών, στην πόλη των Πατρών, μέσα στο τρέχον έτος.
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 πολιτών,
εξασφάλιση κατάλληλων συσκευασιών που θα περιέχουν τις ποσότητες των τροφίμων τηρώντας
υγιεινές συνθήκες.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.500 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
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71. Σοβαρό ζήτημα για την ελληνική κοινωνία είναι η άτακτη διαβίωση των ΡΟΜΑ. Μεταξύ των
κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν είναι και ο αναλφαβητισμός, η ελλιπής ή η
ανύπαρκτη τήρηση των κανόνων υγιεινής, η ύπαρξη και η μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων κ.α. Η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα στηρίξει τους φορείς που επιθυμούν να λάβουν δράση για την
επίλυση των προβλημάτων εκπαίδευσης και των υγειονομικών συνθηκών των ΡΟΜΑ όπως είναι οι
Δημοτικές Κοινωφελείς επιχειρήσεις, Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων, Δ/νση
Δημόσιας Υγείας των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων 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, της ΑΜηκε «Εταιρεία Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας «Υγεία για
Όλους» με το πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»- που διαθέτουν κινητές μονάδες και διατίθενται
για ιατρικές παρεμβάσεις- και των άλλων κινητών μονάδων με των οποίων θα υπάρξει συνεργασία.
Τα ανωτέρω είναι βασικό μέλημα προς όφελος των ROMA και του συλλογικού πληθυσμού.
72. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι υποστηρικτής των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται για
την κινητική αποκατάσταση και όχι μόνο ατόμων με σοβαρές παθήσεις, χρόνιες ή παροδικές, του
Συλλόγου των Φυσιοθεραπευτών. Ο σύλλογος αυτός πρόκειται να ενταχθεί στο εθνικό πιλοτικό
πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής Υγείας των ηλικιωμένων ατόμων «ΗΠΙΟΝΗ» 2016-2017
σχετικά με την «Πρόληψη της Οστεοπόρωσης και των πτώσεων». (εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού
υλικού κτλ.)
73. Διοργάνωση Φεστιβάλ Υγείας, Ενημέρωσης και Πρόληψης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Αντιρευματικού Αγώνα «ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.», την Ελληνική Εταιρεία Αντιμετώπισης Σκλήρυνσης Κατά
Πλάκας Δυτικής Ελλάδας «ΕΕΑΣΚΠ», τον Όμιλο Εθελοντών Κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ»
και άλλων εθελοντικών κοινωνικών φορέων και οργανώσεων (εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού
υλικού, banner, πλαστικοποιημένου πανό ενοικίαση ηχητικής και σκηνικής εγκατάστασης,
διατροφή κτλ. )
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1600 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
74. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της Διεύθυνσης Υγείας και με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
θα διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα- σεμινάρια παροχής Πρώτων Βοηθειών σε
εργαζομένους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπαλλήλους κέντρων φιλοξενίας, αυτοκινητιστές
αλλά και μαθητές με σκοπό οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες και οι μαθητές να είναι σε θέση να
προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια με ασφάλεια σε έκτακτο ιατρικό περιστατικό (εκτύπωση
ενημερωτικού υλικού για πρώτες βοήθειες).
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
75. Σημαντική είναι η προσφορά του ανθρώπου προς άνθρωπο σε κάθε δύσκολο στάδιο είτε αυτό
σχετίζεται με τη σωματική ή την ψυχική υγεία, με την οικονομική κατάσταση και με την έλλειψη
στέγης. Μία σημαντική προτεραιότητα της Π.Δ.Ε. είναι ο Εθελοντισμός και στα πλαίσια αυτού θα
τιμηθεί η Διεθνής Ημέρα Εθελοντή 5 Δεκεμβρίου με μια σειρά δράσεων.
76. Συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και τους
συλλόγους-οργανώσεις Αναγέννηση και Πρόοδος, με την συμβολή των κινητών ιατρικών μονάδων
που διαθέτουν για την υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων και προληπτικών ελέγχων σε
απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. (φιλοξενία, διατροφή, μετακινήσεις κτλ.)
77. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και την κινητή μονάδα μαστογραφίας που
διαθέτει πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων του γυναικείου πληθυσμού σε τρεις πόλεις της
Δυτικής Ελλάδας επιδιώκοντας την πρόληψη και την προάσπιση της δημόσιας υγείας. (φιλοξενία,
διατροφή, μετακινήσεις κτλ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του
2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
78. Συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας και την συμβολή της κινητής μονάδας μαστογράφου
που διαθέτει για την πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων σε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας. (φιλοξενία, διατροφή, μετακινήσεις κτλ.)
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79. Όπως την περσινή χρονιά έτσι και φέτος προγραμματίζεται συνεργασία με τους φορείς που
δραστηριοποιούνται στην ενημέρωση για την νόσο του ALZHEIMER. Οι δράσεις της περσινής
συνεργασίας απέδωσαν καρπούς καθώς η ενημέρωση και η στήριξη των μελών των οικογενειών,
αλλά και του ευρύτερου κοινού από έμπειρους και καταρτισμένους επιστήμονες παίζουν
καθοριστικό ρόλο για την συμπεριφορά όλων προς τους ασθενείς με ALZHEIMER και τους
φροντιστές αυτών. Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων
με Αναπηρίες «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την αντιμετώπιση του
ALZHEIMER (μέσα Σεπτεμβρίου) πρόκειται να οργανώσει δράσεις στην πόλη των Πατρών. Για την
ακρίβεια, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν τεστ μνήμης, μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και σακχάρου
από επιστήμονες/μέλη του Σωματείου. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί μία ημερίδα στις 20
Σεπτεμβρίου με ποικίλα θέματα που άπτονται της ενημέρωσης των φροντιστών, της ενημέρωσης
των πολιτών για την πρόληψη της εμφάνισης της άνοιας, των δράσεων και προγραμμάτων που
εφαρμόζει το Σωματείο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ». Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να καλύψει την
ενοικίαση της αίθουσας για την πραγματοποίηση της ημερίδας, το catering καθώς και την
δημιουργία ηλεκτρονικής πρόσκλησης για την επίτευξη μεγαλύτερης προσέλευσης πολιτών στην
εκδήλωση.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122.
80.Οι δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας στα πλαίσια της ανάπτυξης του αθλητισμού και της επικοινωνίας
μεταξύ τους δημιούργησαν τον θεσμό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου
Δικηγορικών Συλλόγων (Π.Π.Π.Δ.Σ.).
Για το έτος 2017 η ευθύνη οργάνωσης των αγώνων, που θα διεξαχθούν κατά τις ημερομηνίες 28
Ιουνίου ως 9 Ιουλίου 2017 στην πόλη του Αγρινίου, βαρύνει τον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου, με
πανελλήνια προβολή και εμβέλεια. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το μήνυμα της ομαδικότητας,
αλληλεγγύης και αρωγής στον συνάνθρωπο που καλλιεργείται μέσα από το ομαδικό πνεύμα του
αθλητισμού και θα προαχθεί από εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα με προεξέχουσα την
εθελοντική αιμοδοσία και την συλλογή φαρμάκων για τους οικονομικά αδύναμους πολίτες του
Δήμου Αγρινίου. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμβάλει με την ανάληψη των δαπανών που
αφορούν α) την εκτύπωση έντυπου υλικού (banners, αφίσες, προγράμματα-προσκλήσεις κτλ.) β) την
αγορά κυπέλλων και μεταλλίων ως επάθλων γ) την αγορά μπλουζών των αθλητών δ) την προμήθεια
αναψυκτικών κατά τη διάρκεια των 33 αγώνων.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 4450 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122.
81. Η ΠΔΕ μέσω της Διεύθυνσης Υγείας, στα πλαίσια των αναπτυξιακών της δράσεων αλλά και της
πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής της υγείας, διοργανώνει σε συνεργασία με την εβδομαδιαία
οικονομική εφημερίδα «Σύμβουλος επιχειρήσεων» το «5ο Forum Υγείας», που πρόκειται να λάβει
χώρα στις 20 Μαΐου 2017 στην Πάτρα. Στο forum θα παρουσιαστούν οι ραγδαίες τεχνολογικές
εξελίξεις, καθώς και θέματα εθελοντικών δράσεων στο χώρο της Υγείας. Επιπλέον θα
παρουσιαστούν και οι εξελίξεις στον ιδιωτικό χώρο ασφάλισης. Επιπλέον, τον μήνα Νοέμβριο
πρόκειται να διεξαχθεί και το forum Ανάπτυξης, στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης,
όπου θα υπάρξει ενημέρωση της κοινωνίας για τις προτάσεις και τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της
Υγείας.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2000 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122.
82. Συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και κοινωνικούς φορείς στη διάδοση του μηνύματος της κοινωνικής
αλληλεγγύης μέσω της ανακύκλωσης. Οι μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων της Δυτικής
Ελλάδας θα ανακυκλώνουν κουτάκια αλουμινίου και τα χρήματα που θα κερδίζουν θα τα διαθέτουν
σε πιστοποιημένα ιδρύματα. Η στήριξη της Π.Δ.Ε έγκειται σε εκτύπωση ενημερωτικού υλικού.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122.30
83. Η ΠΔΕ θα συνεργαστεί με το Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου
Πατρών και θα διοργανώσει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας &
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84.

85.

86.

87.

Κοινωνικής Ιατρικής. Το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής αποτελείται από μέλη
του Διδακτικού Προσωπικού των Σχολών Επιστημών Υγείας ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας. Κάθε χρόνο ένα από τα Εργαστήρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και
Κοινωνικής Ιατρικής της χώρας, διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ. Φέτος είναι η 7η
χρονιά και το Συνέδριο θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Πάτρα, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό
Κέντρο του Πανεπιστημίου, από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2017. Το φετινό κεντρικό θέμα του
Συνεδρίου είναι «Η Δημόσια Υγεία στο Προσκήνιο: Πρόληψη, Προαγωγή, Ποιότητα» και θα δοθεί
έμφαση στις προοπτικές για έρευνα, ανάπτυξη μεθοδολογιών και ανταλλαγή απόψεων με τελικό
στόχο την καλύτερη πρόληψη των ασθενειών, την προαγωγή πιο υγιεινών τρόπων ζωής και τη
βελτίωση της ποιότητας της Δημόσιας Υγείας. (εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, φιλοξενία
ομιλητών, ενοικίαση αίθουσας, κέτερινγκ, κλπ) Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι
4.000 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2017 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.30
Ο Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών πρόκειται να οργανώσει μία εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα
Ηλικιωμένων (μήνα Οκτωβρίου) με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥ». Η φροντίδα των
ηλικιωμένων τίθεται στους πρωταρχικούς στόχους της Περιφέρειάς μας σε μια εποχή μάλιστα που η
οικονομική κρίση τους δοκιμάζει πολύ σκληρά. Η Π.Δ.Ε πρόκειται να στηρίξει την εκδήλωση με
την ενοικίαση της αίθουσας του ξενοδοχείου «ΑΣΤΗΡ» για την πραγματοποίηση της ημερίδας, την
προσφορά coffee break για τους συμμετέχοντες στην ενημέρωση και την εκτύπωση έντυπου υλικού
για την έγκαιρη πληροφόρηση του κοινού για την διεξαγωγή της ημερίδας.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122.
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια ασθένεια που υποκρύπτει σοβαρές σωματικές βλάβες αν δεν
ακολουθηθεί η σωστή φαρμακευτική αγωγή και αν δεν αλλάξει η διατροφική συμπεριφορά αυτών
των ασθενών. Η ενημέρωση τόσο των ίδιων των διαβητικών όσο και του υπόλοιπου πληθυσμού, που
εν δυνάμει είναι υποψήφιοι ασθενείς είναι απαραίτητη στα πλαίσια της πρόληψης και προαγωγής
της υγείας των συμπολιτών μας. Η Π.Δ.Ε θα στηρίξει την ενημερωτική εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2017 με θέμα «Διαβητικό πόδι: Από την διάγνωση στην
αντιμετώπιση» όπου επιστήμονες της υγείας που έχουν γνώση του αντικειμένου όπως διαβητολόγοι,
επεμβατικοί αγγειολόγοι και αγγειοχειρουργοί θα ενημερώσουν επαρκώς τους ενδιαφερόμενους. Η
ενημέρωση αυτή θα γίνει με πρωτοβουλία της Π.Δ.Ε, την συνεργασία του Π.Π.Γ.Ν. «Παναγία η
Βοήθεια», του Πανεπιστημίου Πατρών, την στήριξη του συλλόγου «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ» και το ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122.
Η Π.Δ.Ε. σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες Π.Ε. Αιτν/νίας «Απόστολος
Λουκάς» πρόκειται να οργανώσουν μία διημερίδα στις 28-29 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο που θα αφορά
τις ορατές και αόρατες αναπηρίες. Στην επιστημονική διημερίδα θα συμμετέχουν επιστήμονες υγείας
που θα ενημερώσουν τόσο τα ίδια τα άτομα με αναπηρία όσο και τους ενδιαφερόμενους πολίτες του
Αγρινίου. Η Π.Δ.Ε. θα στηρίξει την εκδήλωση με την εκτύπωση έντυπου υλικού για την ενημέρωση
που θα πραγματοποιήσουν μέλη του συλλόγου, επιστήμονες υγείας και σχολικοί σύμβουλοι προς τα
σχολεία Β/θμιας εκπαίδευσης, στην περιοχή της Αιτ/νίας, αλλά και στο κέντρο της πόλης του
Αγρινίου, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των ατόμων με Αναπηρίες στις 3ης
Δεκέμβρη.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1000 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122.
Ο Σύλλογος Εθελοντών του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας πρόκειται να προχωρήσει στην
ενημέρωση των μαθητών των σχολικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής και των φοιτητών του
ΑΤΕΙ-Δυτικής Ελλάδας για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κατά την σχολική περίοδο
2017-2018. Η προαγωγή υγείας συνίσταται στην ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου και την
αποτροπή συμπεριφορών που εκθέτουν τα νεαρά άτομα στον κίνδυνο μετάδοσης σεξουαλικώς
μεταδιδόμενων νοσημάτων. Για την διαδραστική αυτή ενημέρωση έχει λάβει γνώση και ο Ιατρικός
Σύλλογος Πατρών ο οποίος την ενέκρινε. Η Π.Δ.Ε. θα στηρίξει την ενημέρωση με την διάθεση
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88.

89.

90.

91.

92.

έντυπου υλικού στους μαθητές, στα πλαίσια της πρόληψης και προαγωγής υγείας, προκειμένου να
αποφευχθούν λοιμώξεις και χρόνιες παθήσεις που θα επιφέρουν σοβαρές σωματικές και ψυχικές
βλάβες.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1570 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122.
Ο Σύλλογος Εθελοντών του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας σε συνεργασία με την Π.Δ.Ε., Τον
Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Ελλάδας,
την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων,
την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και τον Δήμο Πατρέων πρόκειται να
οργανώσουν από κοινού μία δεντροφύτευση στην περιοχή Ομπλού-Κεφαλοβρύσου ή σε
οποιαδήποτε περιοχή μας υποδείξει το Δασαρχείο Πατρών . Στόχος είναι τα μικρά παιδιά και οι
γονείς να αντιληφθούν και να προβάλλουν προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο την αλληλένδετη
σχέση που υφίσταται μεταξύ της οικολογικής ισορροπίας και της ανθρώπινης υγείας. Παράλληλα θα
πραγματοποιηθούν προληπτικοί έλεγχοι και ενημέρωση για θέματα υγείας με την συνδρομή των
κινητών μονάδων της Περιφέρειας και του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του παιδιού».
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1000 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122.
Η Π.Δ.Ε. έχει αναπτύξει δεσμούς συνεργασίας με φορείς πρόληψης και αντιμετώπισης των
εξαρτήσεων όπως είναι το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής
Υγείας Π.Ε. Ηλείας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ». Κατά την χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017
πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα που αποσκοπούν στην πρόληψη κάθε μορφής εξάρτησης
όπως το αλκοόλ, την χρήση ναρκωτικών, τον τζόγο, το διαδίκτυο μέσω της προαγωγής της
ψυχοκοινωνικής υγείας. Οι ομάδες στόχου είναι οι γονείς, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι έφηβοι
με εκπαίδευση στις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και αξίες. Η Π.Δ.Ε. θα στηρίξει τα
παραπάνω προγράμματα με την εκτύπωση έντυπου υλικού και υποστηρικτικού υλικού (π.χ.
φακέλους, αναμνηστικό υλικό για τα παιδιά) για την προώθηση των δράσεων.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1000 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122.
Μία άλλη σημαντική ενημέρωση για τα άτομα με αναπηρίες πρόκειται να οργανωθεί στην Ιερά
Πόλη Μεσολογγίου με πρωτοβουλία της Π.Δ.Ε, την τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς που
εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες. Η ενημέρωση άπτεται των ουρολογικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι παραπληγικοί και τον τρόπο αποκατάστασή τους. Για την ακρίβεια, το θέμα της
ενημέρωσης είναι: «Παραπληγία-Ουρολογικά προβλήματα-Αποκατάσταση» και θα το αναλάβουν
ιατροί ουρολόγοι και άλλοι επιστήμονες υγείας που έχουν επίγνωση του θέματος. Η Π.Δ.Ε. θα
στηρίξει την εκδήλωση με εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού, ενοικίαση αίθουσας, κάλυψη
οπτικοακουστικών μέσων και προσφοράς coffee break.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1000 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Στις μέρες μας τα ΜΜΕ λειτουργούν ως ένας εκ των βασικών συντελεστών κοινωνικοποίησης, που
βαθμιαία εκτοπίζει τους παραδοσιακούς φορείς της. Παλαιότερα η κοινωνικοποίηση γινόταν
αποκλειστικά με ενδιάμεσα πρόσωπα π.χ γονείς, εκπαιδευτικούς, πρόσωπα ευρύτερου κοινωνικού
περίγυρου.. Στα πλαίσια αυτά η Π.Δ.Ε. σε συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, φορείς
δημόσιους –ιδιωτικούς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως επίσης και με το ΑΤΕΙ-Δυτικής
Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών πρόκειται να οργανώσουν μία ενημερωτική εκδήλωσησυνέδριο με τίτλο: «Πρότυπα και ΜΜΕ στην σύγχρονη εποχή». Στόχος είναι η σωστή ενημέρωση
των πολιτών για την αποφυγή και την απόρριψη προτύπων πλασματικής επιτυχίας, ευτυχίας,
αγριότητας και ανταγωνισμού. Η ημερίδα θα γίνει στα πρότυπα του «world café» (διοργάνωση
διαλόγου μεγάλης ομάδας) και θα πλαισιωθεί από ένα θεατρικό δρώμενο σχετικά με τα πρότυπα της
σύγχρονης εποχής. Η στήριξη της Περιφέρειας έγκειται στην εκτύπωση έντυπου υλικού για την
ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, στην ενοικίαση αίθουσας, στην κάλυψη με οπτικοακουστικά
μέσα, φιλοξενία κτλ.
Στην πόλη των Πατρών και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Πατρών πρόκειται να οργανωθεί ένα Διεθνές Συνέδριο BFAL 2017, τον μήνα
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Σεπτέμβριο, με θέμα «Αποτίμηση της Εγκεφαλικής Λειτουργίας σε συνάρτηση με την Μάθηση» το
οποίο στηρίζεται από την συνεργασία της Π.Δ.Ε με την Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς
Συνεδρίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών- Τμήμα Ιατρικής. Το συνέδριο φιλοδοξεί να προσελκύσει
ερευνητές από επιστημονικούς τομείς όπως η Νευροεπιστήμη, η Επιστήμη των Υπολογιστών, η
Ιατρική και η Υγεία, η Εκπαίδευση κτλ. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη των αποτελεσμάτων
της έρευνας σε αυτόν τον τομέα, η επαφή των ειδικών και η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου
ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο σημαντικό αυτό επιστημονικό πεδίο που παντρεύει την επιστήμη των
υπολογιστών και τις νέες τεχνολογίες με την Νευροεπιστήμη και την μελέτη του Εγκεφάλου στο
πλαίσιο της Μαθησιακής Λειτουργίας με πολλαπλές διεπιστημονικές εφαρμογές. Η στήριξη της
Π.Δ.Ε έγκειται στην εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού ή τη φιλοξενία ομιλητών, την
ενοικίαση αίθουσας και κάλυψη με οπτικοακουστικά μέσα αλλά και την ύπαρξη διαλείμματος καφέ
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1000 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
93. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει
οργανώσει μία εβδομάδα ιατρικού προληπτικού ελέγχου σε συνεργασία με το πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», τον Δήμο Δύμης και τους πολιτιστικούς συλλόγους των Δυτικών συνοικιών της
πόλης των Πατρών (Κρύα Ιτεών, Ιτιές κτλ) Στα πλαίσια αυτής της δράσης προγραμματίζονται
εμβολιασμοί σε παιδιά ΡΟΜΑ, καρδιολογικός, ενδοκρινολογικός και γυναικολογικός έλεγχος και
λήψη δειγμάτων test-pap σε ενήλικες που ζουν σε απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές
και χαρακτηρίζονται από χαμηλές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης. Η εξέταση των
πολιτών θα γίνει σε ιατρικούς χώρους και σε κατάλληλα διαμορφωμένους άλλους χώρους, ενώ
ταυτόχρονα θα υπάρχει και η συνδρομή της Κινητής Μονάδας της Π.Δ.Ε .Tο πρόγραμμα θα
συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και η ενημέρωση των πολιτών θα γίνει με
έντυπο υλικό.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 500 ευρώ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2017 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
Κατόπιν των παραπάνω και μετά την σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εισηγούμαι :
1. Τη δεύτερη τροποποίηση του ετησίου σχεδίου δράσης 2017 με τίτλο: «Σχέδιο Δράσης
Πρόληψης-Ενημέρωσης-Προαγωγής Υγείας για το 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω.
2. Την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας των παραπάνω δράσεων του Ετησίου Σχεδίου Δράσης
2017 με τίτλο: «Σχέδιο Δράσης Πρόληψης-Ενημέρωσης-Προαγωγής Υγείας για το 2017 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και μέχρι του ποσού των 150.000€.
3. Τις δαπάνες που θα εξειδικευθούν σε δαπάνες μεταφοράς μηχανημάτων, διοργάνωσης
εκδηλώσεων-ημερίδων (εκτύπωση αφισών, φυλλαδίων, προσκλήσεων, banner, ηχητικές και
σκηνικές εγκαταστάσεις, ραδιοφωνικού σποτ, ενοικίαση μηχανημάτων προβολής, δημιουργία
μακετών, αγορά ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών για τα μηχανήματα της κινητής
μονάδας, τέντες για την κάλυψη εξωτερικών χώρων, ενοικίαση εγκαταστάσεων για διεξαγωγή
δράσεων στα πλαίσια των ενημερωτικών εκδηλώσεων, ενοικίαση αιθουσών, δαπάνες
μαγνητοσκόπησης εκδηλώσεων, δαπάνες φωτογράφησης, δαπάνες διανομής έντυπου
ενημερωτικού υλικού κ.α.) διαμονή-σίτιση ατόμων που θα παραβρεθούν σε ημερίδες ως
ομιλητές, έξοδα μεταφοράς στην τοποθεσία που θα πραγματοποιηθούν οι ημερίδες, φύλαξη των
κινητών μονάδων του Χαμόγελου του Παιδιού, καθώς και η κάλυψη των καυσίμων κίνησης για
την κινητή Μονάδα (περίπου 2.500€) που θα ανατεθούν με απευθείας ανάθεση και κατόπιν
συλλογής προσφορών. Επιπλέον 2.500€ για την κάλυψη βιντεοσκοπήσεων των ημερίδων από την
ΛΥΧΝΟΣ Α.Ε. και 1.000€ για την κάλυψη δαπανών προκειμένου να υπάρχει διερμηνέας
νοηματικής γλώσσας (για άτομα με κώφωση) στις ημερίδες. Τέλος 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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4. Την τυχόν αναμόρφωση του σχεδίου που θα προκύψει από εισηγήσεις των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο, τον
Περιφερειάρχη και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Εγκρίνει τη δεύτερη τροποποίηση και συμπλήρωση του ετησίου σχεδίου
δράσης 2017

με τίτλο: «Σχέδιο Δράσης Πρόληψης-Ενημέρωσης-Προαγωγής

Υγείας για το 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

όπως αυτή

περιγράφεται στην παραπάνω εισήγηση.
 Εγκρίνει τη σκοπιμότητα διενέργειας των παραπάνω δράσεων του Ετησίου
Σχεδίου Δράσης 2017 με τίτλο: «Σχέδιο Δράσης Πρόληψης-ΕνημέρωσηςΠροαγωγής Υγείας για το 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και μέχρι
του ποσού των 150.000€.
 Τις δαπάνες που θα εξειδικευθούν σε δαπάνες μεταφοράς μηχανημάτων,
διοργάνωσης

εκδηλώσεων-ημερίδων

(εκτύπωση

αφισών,

φυλλαδίων,

προσκλήσεων, banner, ηχητικές και σκηνικές εγκαταστάσεις, ραδιοφωνικού
σποτ, ενοικίαση μηχανημάτων προβολής, δημιουργία μακετών, αγορά ιατρικού
εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών για τα μηχανήματα της κινητής μονάδας,
τέντες για την κάλυψη εξωτερικών χώρων, ενοικίαση εγκαταστάσεων για
διεξαγωγή δράσεων στα πλαίσια των ενημερωτικών εκδηλώσεων, ενοικίαση
αιθουσών, δαπάνες μαγνητοσκόπησης εκδηλώσεων, δαπάνες φωτογράφησης,
δαπάνες διανομής έντυπου ενημερωτικού υλικού κ.α.) διαμονή-σίτιση ατόμων
που θα παραβρεθούν σε ημερίδες ως ομιλητές, έξοδα μεταφοράς στην
τοποθεσία που θα πραγματοποιηθούν οι ημερίδες, φύλαξη των κινητών
μονάδων του Χαμόγελου του Παιδιού, καθώς και η κάλυψη των καυσίμων
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κίνησης για την κινητή Μονάδα (περίπου 2.500€) που θα ανατεθούν με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν συλλογής προσφορών. Επιπλέον 2.500€ για την
κάλυψη βιντεοσκοπήσεων των ημερίδων από την ΛΥΧΝΟΣ Α.Ε. και 1.000€
για την κάλυψη δαπανών προκειμένου να υπάρχει διερμηνέας νοηματικής
γλώσσας (για άτομα με κώφωση) στις ημερίδες. Τέλος 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.
 Την τυχόν αναμόρφωση του σχεδίου που θα προκύψει από εισηγήσεις των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Αντίσταση
Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» Χατζηλάμπρου Βασίλειος, Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος,
Κολοβός Ιωάννης και Κούστας Κωνσταντίνος.

--------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

