
 

Σ
ελ

ίδ
α
1

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 
Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία  

ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 
 

 

 

 

Σελίδες: 119 

 

 

 
 
 
 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020 

 
 



 

Σ
ελ

ίδ
α
2

 

 

Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν 
δυνάμεις κατά της πανδημίας 
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της προσπάθειας 

για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από την πανδημία του 

Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία 

κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός 

και το κάπνισμα, ξεκινούν ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ). 

 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού σχεδιασμού, 

επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα 

Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν 

σε συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με 

τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, 

υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των δημοτών 

και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης 

ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της 

πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς 

πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για 

θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, 

αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

 

· Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα και 

πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον πνευμονιόκοκκο, τους 

εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 

 

· Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων. 

 

· Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 

 

· Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα θέματα της 

υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα 
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όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

· Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την καλύτερη 

διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των 

νοσοκομείων. 

 

· Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής εκστρατείας με 

γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 

 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα 

μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο 

βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και 

τους Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να 

δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ 

την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις 

της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο 

Δήμαρχος Αθηναίων. 

 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων 

και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή 

τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο 

γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή 

έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 

ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον 

Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Πέμπτη, 29-Οκτ-2020 16:06 

Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία ενώνουν τις δυνάμεις τους                                      

κατά της πανδημίας 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από την 

πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής 

(γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση  για ζητήματα 

όπως ο εμβολιασμός και το κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο 

δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών 

Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του 

Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 
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Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων 

της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την 

περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της 

πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής 

ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα 

πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

- Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα και 

πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον πνευμονιόκοκκο, τους 

εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

- Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων. 

- Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 

- Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα θέματα 

της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά 

κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

- Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 

καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων 

ιατρείων των νοσοκομείων. 

- Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 

εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη.   

"H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα 

μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο 

βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες 

και τους Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις 

και να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις 
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επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων" τόνισε μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

"Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων 

και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε 

αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο 

γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία 

αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 

ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με 

τον Δήμο Αθηναίων" υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν 
δυνάμεις κατά της πανδημίας 

 

29/10/2020, 16:00 

Ξεκινάει μία ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως 
η γρίπη, ο εμβολιασμός και το κάπνισμα 
 
Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 
προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της 
Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων 
νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με 
ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 
κάπνισμα, ξεκινούν ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 
 
Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 
σχεδιασμού, επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα 

https://longform.protothema.gr/koronoios/
https://www.protothema.gr/greece/article/1058750/o-dimos-athinaion-tima-ton-niko-anastasiadi-me-to-hruso-metallio-axias-tis-poleos-ton-athinon/
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δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των 
επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη 
Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 
Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 
 

 
 
Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 
δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 
ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας 
Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα 
διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, 
αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 
 
Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 
πραγματοποιηθούν είναι: 
 
· Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 
θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον 
πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 
 
· Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας 
του Δήμου Αθηναίων. 
 

https://www.protothema.gr/greece/article/1059802/koronoios-treis-neoi-thanatoi-tis-teleutaies-ores/
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· Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 
ανιχνεύσεις. 
 
· Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων 
στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με 
ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 
· Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου 
Αθηναίων για την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των 
εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 
 
· Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο 
Αθηναίων μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης 
επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την 
πρόληψη. 
 
«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 
σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο 
στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, 
δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 
ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 
δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο 
μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 
δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 
 
«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 
Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας 
Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα 
περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το 
οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους 
άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. 
Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο 
Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 

 

 

 

https://www.protothema.gr/tag/kostas-bakogiannis/
https://www.protothema.gr/tag/kostas-bakogiannis/
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 

Κώστας Μπακογιάννης: Με οργάνωση, σχέδιο και συντονισμό, 
δίνουμε βάρος στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση                                 

των πολιτών 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/10/2020 - 17:20 

 

Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ένωσαν τις 

δυνάμεις τους κατά της πανδημίας. Σήμερα υπογράφηκε από τον δήμαρχο 

Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη και τον πρόεδρο της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιο Λουκίδη, συμφωνία συνεργασίας για μια 

σειρά δράσεις που στοχεύουν στην προστασία της υγείας των πολιτών της 

Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 αλλά και από μια σειρά άλλων 

νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.). 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου, μεταξύ των δράσεων αυτών είναι 

η βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα και 

πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον πνευμονιόκοκκο, τους 

εμβολιασμούς και το κάπνισμα, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις 

Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου Αθηναίων, ο έλεγχος της αναπνευστικής 

λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις και η ευαισθητοποίηση των ευπαθών 
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ομάδων και των ηλικιωμένων στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς 

και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

Επίσης η υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 

καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων 

ιατρείων των νοσοκομείων κ.α. «H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, 

έχει καταφέρει να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε 

όμως μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με 

συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη» τόνισε μεταξύ άλλων μετά 

την υπογραφή της συμφωνίας ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Μπακογιάννης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 

 
ΕΛΛΑΔΑ29|10|2020 | 17:35 
 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 
προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας 
από την πανδημία του κορωνοϊού και από μια σειρά άλλων 
νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με 
ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 
κάπνισμα, ξεκινούν ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 
 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού σχεδιασμού, 
επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα 
Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου 
Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε 
συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη 
Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την 
εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 
 
Εκτενής ενημέρωση για θέματα αυξημένου υγειονομικού ενδιαφέροντος 
 
Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των δημοτών και 
κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για 
τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας 
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Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, 
εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 
 
Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα πραγματοποιηθούν 
είναι: 
 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα και 
πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον πνευμονιόκοκκο, τους 
εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου 
Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα θέματα 
της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά 
κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 
καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων 
ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 
στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής εκστρατείας 
με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 
 

Μπακογιάννης: «H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 
σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας» 
 
«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα μεγάλο 
βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την 
ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. 
Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 
δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία 
ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε 
μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 
 
«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων και μας 
δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία 
μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο 
έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα 
της πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα 
γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας                                                                                  

Κώστας Μπακογιάννης: Με οργάνωση, σχέδιο και συντονισμό, 

δίνουμε βάρος στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών 

Μια δυναμική συνεργασία με 

κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση 

της προσπάθειας για την 

προστασία της υγείας των 

πολιτών της Αθήνας από την 

πανδημία του Covid-19 και από 

μια σειρά άλλων νοσημάτων της 

εποχής (γρίπη, πνευμονία 

κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο 

εμβολιασμός και το κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και 

η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα 

δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των 

επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη 

Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη 

Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 

ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 

ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης 

της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση 

για θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα 

πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 
 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

http://www.cityofathens.gr/node/35600
http://www.cityofathens.gr/node/35600
http://www.cityofathens.gr/node/35600
http://www.cityofathens.gr/node/35600
http://www.cityofathens.gr/node/35600
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·        Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των 

δημοτών σε θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την 

εποχική γρίπη  τον πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς 

και  το κάπνισμα. 

·        Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες 

Υγείας του Δήμου Αθηναίων. 

·        Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών 

με ανιχνεύσεις. 

·        Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των 

ηλικιωμένων στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς 

και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό 

κριθεί απαραίτητο. 

·        Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου 

Αθηναίων για την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση 

των εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

·        Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο 

Αθηναίων μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και 

εκτεταμένης επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την 

ενημέρωση και την πρόληψη. 

  

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως 

μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με 

συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε 

να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, 

όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ 

την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις 

επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας 

Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα 

περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το 

οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο 

μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 

ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη 

συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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29.10.2020 | 17:12 

Κορονοϊός: Συνεργασία δήμου Αθηναίων και 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

 
Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
ένωσαν τις δυνάμεις τους κατά της πανδημίας που προκαλεί 
ο κορονοϊός. 

Την Πέμπτη, 29.10.2020, υπογράφηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα 
Μπακογιάννη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, Στέλιο Λουκίδη, συμφωνία συνεργασίας για μια σειρά δράσεις 
που στοχεύουν στην προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από 
την πανδημία του Covid-19 αλλά και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της 
εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.). 

Ο κορονοϊός και η συνεργασία 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου, μεταξύ των δράσεων αυτών 
είναι η βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 
θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον 
πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το κάπνισμα, η εκπαίδευση των 
επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου Αθηναίων, ο 

https://www.newsit.gr/ellada/koronoios-synergasia-dimou-athinaion-kai-ellinikis-pneymonologikis-etaireias/3131457/
https://www.newsit.gr/tags/dimos-athinaion/
https://www.newsit.gr/tags/koronoios/
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έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις και 
η ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 
θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά 
θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Επίσης η υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για 
την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 
επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων κ.α. «H Αθήνα, με πολλή δουλειά 
και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της 
πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με 
την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην 
πρόληψη» τόνισε μεταξύ άλλων μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο 
δήμαρχος Αθηναίων, κ. Μπακογιάννης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 

 
 

ygeiamou.gr team  29/10/2020 16:13:49 

 
 

Ξεκινάει μία ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως η 
γρίπη, ο εμβολιασμός και το κάπνισμα 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 
προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της 
Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων 
νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με 
ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 
κάπνισμα, ξεκινούν ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 
σχεδιασμού, επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα 
δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των 
επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη 
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Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 
Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

 
 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 
δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 
ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας 
Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα 
διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, 
αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 
πραγματοποιηθούν είναι: 

· Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 
θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον 
πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 

· Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας 
του Δήμου Αθηναίων. 

· Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 
ανιχνεύσεις. 
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· Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων 
στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με 
ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

· Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου 
Αθηναίων για την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των 
εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

· Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο 
Αθηναίων μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης 
επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την 
πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 
σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο 
στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, 
δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 
ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 
δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο 
μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 
δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 
Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. 
Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 
έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές 
μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της 
πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία 
ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος 
Λουκίδης. 
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Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις 
κατά της πανδημίας 
Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα 
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και 
Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων. 
Δημοσίευση: 30 Οκτωβρίου 2020 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 
προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από 
την πανδημία της COVID-19  και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της 
εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.), αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση  για 
ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το κάπνισμα, αρχίζουν  ο Δήμος 
Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 
σχεδιασμού,  επικυρώθηκε με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων 
Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα 
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και 
Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του 
Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη  ενημέρωση των 
δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 
ανθρώπων της  τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 
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ιδιαίτερα την περίοδο αυτή υπό την πανδημία της COVID-19. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας 
Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής 
καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής 
υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και 
θα  πραγματοποιηθούν είναι:  

▪ Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 
θέματα και πολιτικές για την Covid-19, την εποχική γρίπη,  τον 
πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

▪ Εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 
Δήμου Αθηναίων. 

▪ Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 
ανιχνεύσεις. 

▪ Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 
θέματα της υγείας των πνευμόνων, καθώς και διασύνδεση με 
ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

▪ Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 
καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 
επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

▪ Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 
στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 
εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει 
ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 
αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο 
βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις 
Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε 
προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο 
Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος 
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης 

«Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 
έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές 
μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της 
πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία 
ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Συμμαχία κατά της πανδημίας από         
το Δήμο Αθηναίων και                                       
την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

ΕΛΛΑΔΑ

 

31-10-2020 - 8:00πμ 

Κεντρική κατεύθυνση η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 
δημοτών για την πανδημία του κορωνοϊού και τις 
συνηθέστερες λοιμώξεις της εποχής 

Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 
ξεκινούν μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 
προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από 
την πανδημία της Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της 
εποχής. 

Η συμφωνία συνεργασίας, αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού σχεδιασμού, 
επικυρώθηκε την Πέμπτη 29/10 με τις υπογραφές του Δημάρχου 
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

https://www.newsbreak.gr/ellada/
https://www.newsbreak.gr/ellada/
https://www.newsbreak.gr/tag/kostas-mpakogiannis/
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Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη και περιλαμβάνει ένα δίκτυο 
δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και 
Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου 
Μανόλη Καλαμπόκα. 

 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 
δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 
ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, 
στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα 
πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, 
εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής, κ.ά. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 
πραγματοποιηθούν, είναι οι ακόλουθες: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα 
και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον 
πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 
Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 
θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά 
θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 
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• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 
καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 
επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 
στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 
εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 
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29.10.2020 | 16:02 

Κορωνοϊός στην Αττική:  
Οι νέες δράσεις από τον Δήμο Αθηναίων 
Σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
συνεργάζονται στην καταπολέμηση του κορωνοϊού στην Αττική. 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 
προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας 
από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων 
της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη 
ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 
κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 
σχεδιασμού, επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα 
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δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των 
επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη 
Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 
Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 
δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 
ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης 
της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση 
για θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα 
πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 
πραγματοποιηθούν είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 
θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον 
πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας 
του Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 
ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων 
στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση 
με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων 
για την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των 
εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων 
μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης 
επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και 
την πρόληψη.   
 
«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει 
να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε 
όμως μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση 
και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. 
Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους 
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Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές 
εξετάσεις και να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 
δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την 
υπογραφή της συμφωνίας ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας 
Μπακογιάννης. 
 
«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον 
Δήμο Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας 
Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα 
περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι 
και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή 
έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον 
άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα 
γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος 
Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 
 - 
29/10/2020 17:55 

 

Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ένωσαν 

τις δυνάμεις τους κατά της πανδημίας. Σήμερα υπογράφηκε από τον 

δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη και τον πρόεδρο της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιο Λουκίδη, συμφωνία 

συνεργασίας για μια σειρά δράσεις που στοχεύουν στην προστασία 

της υγείας των πολιτών της Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 

αλλά και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, 

πνευμονία κ.α.). 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου, μεταξύ των δράσεων 

αυτών είναι η βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των 

δημοτών σε θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική 

γρίπη τον πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το κάπνισμα, η 

εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 
Δήμου Αθηναίων, ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των 

δημοτών με ανιχνεύσεις και η ευαισθητοποίηση των ευπαθών 

ομάδων και των ηλικιωμένων στα θέματα της υγείας των πνευμόνων 
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καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό 

κριθεί απαραίτητο. 

Επίσης η υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων 

για την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 

επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων κ.α. «H Αθήνα, με πολλή 

δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα μεγάλο 

βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε 

μεγάλο βάρος στην πρόληψη» τόνισε μεταξύ άλλων μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Μπακογιάννης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία 
ενώνουν δυνάμεις κατά                     
της πανδημίας 
Δημοσίευση 29 Οκτωβρίου 2020, 15:00  

 
 

Κώστας Μπακογιάννης: Με οργάνωση, σχέδιο και 

συντονισμό, δίνουμε βάρος στην πρόληψη και την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας 

από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων 

της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη 

ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 

κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ). 
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Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο 

δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων 

της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών 

Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία 

του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

 Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 

ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 

ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, 

στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα 

πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, 

εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 

θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας 

του Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων 

στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με 

ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για 

την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 

επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων 

μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης 

επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την 

πρόληψη.   

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο 

στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, 
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δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 

ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο 

μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 

δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. 

Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 

έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις 

ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της 

πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία 

ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο 

Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Μπακογιάννης: Η Αθήνα έχει 

καταφέρει να σηκώσει ένα 

μεγάλο μέρος της πανδημίας 

 30 Οκτωβρίου, 2020 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από 

την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της 

εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση  για 

ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος 

Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 
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Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων 

Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα 

πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας 

Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη 

Καλαμπόκα. 

 Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των δημοτών 

και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης 

ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της 

πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης 

της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα 

διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής 

υγιεινής κ.α. 

 Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα πραγματοποιηθούν 

είναι: 

 Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα και 

πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον πνευμονιόκοκκο, τους 

εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα θέματα 

της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά 

κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 

καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων 

ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 

εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη.   
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 «H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα 

μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος 

στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους 

Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να 

δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις της 

με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος 

Αθηναίων. 

 «Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων και 

μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη 

συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε 

όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο 

μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. 

Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο 

Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν 
δυνάμεις κατά της πανδημίας 
29/10/2020 3:30 μμ 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της προσπάθειας 
για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από την πανδημία του 
Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία 
κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός 
και το κάπνισμα, ξεκινούν ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 
σχεδιασμού, επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων 
Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα 
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και 
Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου 
Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των δημοτών 
και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης 
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ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς 
πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για 
θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, 
αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 
πραγματοποιηθούν είναι: 

· Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα και 
πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον πνευμονιόκοκκο, τους 
εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 

· Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου 
Αθηναίων. 

· Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 

· Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα θέματα 
της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά 
κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

· Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την καλύτερη 
διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των 
νοσοκομείων. 

· Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 
στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής εκστρατείας με 
γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα 
μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 
αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο 
βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και 
τους Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και 
να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις 
επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την 
υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων 
και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε 
αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο 
γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή 
έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 
ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον 
Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις 
ενάντια στην πανδημία – Δράσεις 
ενημέρωσης για τους πολίτες 
Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της προσπάθειας για 

την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από την πανδημία του Covid-
19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά 

και με ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 
κάπνισμα, ξεκινούν ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

(ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού σχεδιασμού, 
επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα 

Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου 

Λουκίδη. 

Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των 

επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη Διεύθυνση Δημοτικών 
Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του 

Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 
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Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των δημοτών και 
κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις 

συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του 

κοροναϊού. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα 

πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, 

εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα πραγματοποιηθούν 

είναι: 

· Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα και πολιτικές 

για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το 

κάπνισμα. 

· Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου Αθηναίων. 

· Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 

· Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα θέματα της υγείας 

των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό 

κριθεί απαραίτητο. 

· Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την καλύτερη 

διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των 

νοσοκομείων. 

· Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας στοχευμένης, 
ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την 

ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα μεγάλο 
βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την 
ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. 
Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία 
ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε 

μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων και μας 
δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία 

μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο 
έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα 
της πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα 
γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δ. Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 
29/10/2020 - 16:15 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από 

την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της 

εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη 

ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 

κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο 

δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων 

της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών 

Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία 

του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

https://www.thepresident.gr/wp-content/uploads/bakogiannis-pnevmonologoi-scaled-e1603979672727.jpg


 

Σ
ελ

ίδ
α
4

2
 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 

ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 

ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, 

στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα 

πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής 

καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής 

υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

·        Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 

θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

·        Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 

Δήμου Αθηναίων. 

·        Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

·        Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 

θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά 

θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

·        Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για 

την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 

επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

·        Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 

εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο 
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στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, 

δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 

ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους δώσουμε 

πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο μπορούμε, 

μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις της με 

τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας 

ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. 

Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 

έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές 

μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της 

πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία 

ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο 

Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 

Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 

Γιώργος Παπαϊωάννου 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 
προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της 
Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων 
νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με 
ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 
κάπνισμα, ξεκινούν ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ).  

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού σχεδιασμού, 
επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα 
Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου 
Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε 
συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη 
Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την 
εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα.  

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των δημοτών και 
κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για 
τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του 

https://www.news4health.gr/news/author/393-giwrgospapaiwannoy
https://www.news4health.gr/news/author/393-giwrgospapaiwannoy
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κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας 
Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, 
εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα πραγματοποιηθούν 
είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα και 
πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον πνευμονιόκοκκο, τους 
εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου 
Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 
• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα θέματα 

της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά 
κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 
καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων 
ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 
στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής εκστρατείας 
με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα 
μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. 
Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. 
Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 
δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία 
ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε 
μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων και μας 
δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη 
συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι 
και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους 
άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα 
έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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29 Οκτωβρίου 2020 
16:21 

Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν 

δυνάμεις κατά της πανδημίας 

«Με οργάνωση, σχέδιο και συντονισμό, δίνουμε βάρος 

στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση των πολιτών» 

τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 
προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας 
από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων 
της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση 
για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το κάπνισμα, ξεκινούν ο Δήμος 
Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 
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Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 
σχεδιασμού, επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο 
δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων 
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη Διεύθυνση Δημοτικών 
Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία 
του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 
δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 
ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, 
στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα 
πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής 
καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής 
υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 
πραγματοποιηθούν είναι: 

· Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα 
και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον πνευμονιόκοκκο, 
τους εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 

· Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 
Δήμου Αθηναίων. 

· Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 

· Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 
θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά 
θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

· Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 
καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων 
ιατρείων των νοσοκομείων. 

· Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 
στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 
εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 
σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο 
στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, 
δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 
ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους δώσουμε 
πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο μπορούμε, 
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μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις της με 
τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο 
Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 
Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. 
Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 
έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές 
μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της 
πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία 
ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 
προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της 
Αθήνας από την πανδημία του Covid-19  και από μια σειρά 
άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.), αλλά και 
με ταυτόχρονη ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και 
το κάπνισμα, αρχίζουν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 
σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα 
δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των 
επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με 
τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας 
Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου 
Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη  ενημέρωση 
των δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και 
των ανθρώπων της  τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες 
λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή υπό την πανδημία 
του Covid-19. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης 
της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για 
θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα 
πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

 Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και 
θα  πραγματοποιηθούν είναι: 
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• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 
θέματα και πολιτικές για τον Covid-19, την εποχική γρίπη,  τον 
πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας 
του Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 
ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων 
στα θέματα της υγείας των πνευμόνων, καθώς και διασύνδεση 
με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για 
την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 
επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων 
μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης 
επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και 
την πρόληψη. 

 

 «H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 
σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο 
στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, 
δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 
ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους δώσουμε 
πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο μπορούμε, 
μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις της με 
τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας 
ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης 

 «Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 
έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές 
μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της 
πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία 
ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε 
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος 
Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας –  

Κώστας Μπακογιάννης: Με οργάνωση, σχέδιο και συντονισμό, δίνουμε 

βάρος στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

Οκτ 30, 2020 athinapoli 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας 

από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων 

της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη 

ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 

κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο 

δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών 

Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία 

του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 

ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 

ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, 

στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα 

πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, 

εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

·        Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών 

σε θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

https://athinapoli.gr/35600-2/
https://athinapoli.gr/author/giannis/


 

Σ
ελ

ίδ
α
5

2
 

·        Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες 

Υγείας του Δήμου Αθηναίων. 

·        Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

·        Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των 

ηλικιωμένων στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και 

διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί 

απαραίτητο. 

·        Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων 

για την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών 

ή επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

·        Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων 

μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης 

επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την 

πρόληψη.  

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο 

στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, 

δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 

ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο 

μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 

δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. 

Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 

έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές 

μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της 

πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία 

ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο 

Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων Και Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία Ενώνουν 

Δυνάμεις Κατά Της Πανδημίας 

 
 
On Οκτώβριος 29, 2020 by e-today 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της 

Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων 

νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη 

ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το κάπνισμα, ξεκινούν 

ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού, επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο 

https://e-today.gr/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf/
https://e-today.gr/author/main-ceo_m709xnto/
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δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων 

και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του 

Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων 

της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο 

αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της 

πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής 

ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα 

πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

· Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα 

και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον πνευμονιόκοκκο, τους 

εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 

· Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων. 

· Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 

· Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 

θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά 

θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

· Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 

καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων 

ιατρείων των νοσοκομείων. 

· Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής εκστρατείας 

με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει 

ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο 

βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες 

και τους Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις 

και να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
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Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις 

επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων 

και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε 

αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο 

γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή 

έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 

ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με 

τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν 

δυνάμεις κατά της πανδημίας 
29/10/20 15:52 

  

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της 

Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων 

νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με 

ταυτόχρονη ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και 

το κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

https://www.athina984.gr/category/trechei-stin-athina/
https://www.athina984.gr/category/trechei-stin-athina/
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Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα 

δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των 

επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη 
Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη 

Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 

ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 
ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του κορονοϊού. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας 

Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής 

καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής 

υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

-Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 

θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 την εποχική γρίπη  τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

-Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 

Δήμου Αθηναίων. 

-Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

-Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 

θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά 

θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

-Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 

καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 

επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

-Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 

εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 



 

Σ
ελ

ίδ
α
5

8
 

Μπακογιάννης: Με  οργάνωση δίνουμε βάρος στην πρόληψη 

και την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως 

μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με 

συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 

ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο 
μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 

δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων», τόνισε μετά την υπογραφή 

της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας 

Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα 

περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το 

οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο 
μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 

ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη 

συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 

Γιώργος Μανουσακάκης 
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Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της 

Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων 

νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με 

ταυτόχρονη ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και 

το κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο 

δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών 

Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του 

Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων 

της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την 

περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της 

πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής 

ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα 

πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 
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Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα 

και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 

Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 

θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά 

θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 

καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 

επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 

εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα 

μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο 

βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες 

και τους Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις 

και να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

https://i1.wp.com/now24.gr/wp-content/uploads/2020/10/PHOTO2-3-1.jpg?ssl=1
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Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις 

επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων 

και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε 

αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο 

γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία 

αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 

ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με 

τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 

October 29, 2020 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση 

της προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών 

της Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά 

άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και 

με ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός 

και το κάπνισμα, ξεκινούν ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού 

κοινού σχεδιασμού, επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του 

Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου 

της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. 

Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν 

σε συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη Διεύθυνση Δημοτικών 

Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την 

εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη 

ενημέρωση των δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων 

πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις 

συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή 

της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της 

πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα 

πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα 

διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, 

αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και 

θα πραγματοποιηθούν είναι: 

· Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των 

δημοτών σε θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την 



 

Σ
ελ

ίδ
α
6

3
 

εποχική γρίπη τον πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το 

κάπνισμα. 

· Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες 

Υγείας του Δήμου Αθηναίων. 

· Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

· Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και 

των ηλικιωμένων στα θέματα της υγείας των 

πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά 

κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

· Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου 

Αθηναίων για την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των 

εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

· Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο 

Αθηναίων μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης 

επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και 

την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως 

μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με 

συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε 

να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, 

όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει 

τις επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε 

μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον 

Δήμο Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας 

Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα 

περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και 

το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο 

μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 

ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη 

συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος 

της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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29-10-2020 | 16:06 

Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν 
δυνάμεις κατά της πανδημίας 

 

Η συμφωνία συνεργασίας επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές 
του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη.  

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της προσπάθειας 
για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από την πανδημία 
του Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, 
πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως ο 
εμβολιασμός και το κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 
σχεδιασμού, επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων 
Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα 
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και 
Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου 
Μανόλη Καλαμπόκα. 
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Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των δημοτών 
και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης 
ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της 
πανδημίας του κορονοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς 
πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση 
για θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, 
αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 
πραγματοποιηθούν είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα 
και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον πνευμονιόκοκκο, 
τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 
Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 
• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 

θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά 
θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 
καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων 
ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 
στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 
εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη.   

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα 
μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 
αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο 
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βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και 
τους Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και 
να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις 
επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την 
υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων 
και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε 
αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο 
γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή 
έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 
ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον 
Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Συνεργασία Δήμου Αθηναίων και 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 
κατά της πανδημίας 

Αναρτήθηκε: 29.10.2020 

 
Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία ένωσαν τις 

δυνάμεις τους κατά της πανδημίας. 

Σήμερα υπογράφηκε από τον 

δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα 

Μπακογιάννη και τον πρόεδρο της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας, Στέλιο Λουκίδη, συμφωνία 

συνεργασίας για μια σειρά δράσεις 

που στοχεύουν στην προστασία της 

υγείας των πολιτών της Αθήνας από 

την πανδημία του Covid-19 αλλά και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής 

(γρίπη, πνευμονία κ.α.). 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου, μεταξύ των δράσεων αυτών είναι η 

βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα και πολιτικές για 

τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το 

κάπνισμα, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων, ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις και 

η ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα θέματα της υγείας 

των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί 

απαραίτητο. 

Επίσης η υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την καλύτερη 

διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των 

νοσοκομείων κ.α. «H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην 

πρόληψη» τόνισε μεταξύ άλλων μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο δήμαρχος 

Αθηναίων, κ. Μπακογιάννης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Από Green Attica στις Οκτ 29, 2020 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της 

Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων 

νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με 

ταυτόχρονη ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 

κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές 

του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου 

της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου 

Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα 

πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση 

Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, 

υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

https://www.greenattica.gr/category/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%b9/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%b1%cf%83-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%cf%89%ce%bd/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%ce%b9%cf%89%ce%bd/
https://www.greenattica.gr/author/anthi/
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Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση 

των δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και 

των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες 

λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης 

της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση 

για θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα 

πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών 

σε θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική 

γρίπη  τον πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το 

κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες 

Υγείας του Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των 

ηλικιωμένων στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς 

και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό 

κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων 

για την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των 

εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων 

μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης 

επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση 

και την πρόληψη.   

 «H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως 

μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με 

συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 

ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο 

μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 
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δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή 

της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας 

Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα 

περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το 

οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο 

μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 

ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη 

συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σ
ελ

ίδ
α
7

1
 

 

 

Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας  

29 Οκτωβρίου 2020 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από την 

πανδημία του Covid-19  και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής 

(γρίπη, πνευμονία κ.α.), αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση  για ζητήματα 

όπως ο εμβολιασμός και το κάπνισμα, αρχίζουν  ο Δήμος Αθηναίων και η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο 

δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων 
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και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του 

Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη  ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων 

της  τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο 

αυτή υπό την πανδημία του Covid-19. Παράλληλα, στο πλαίσιο της 

πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής 

ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα 

πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α.  
 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και 

θα  πραγματοποιηθούν είναι:  

•        Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 

θέματα και πολιτικές για τον Covid-19, την εποχική γρίπη,  τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

•        Εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 

Δήμου Αθηναίων.  

•        Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις.  

•        Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 

θέματα της υγείας των πνευμόνων, καθώς και διασύνδεση με ειδικά 

θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

•        Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 

καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων 

ιατρείων των νοσοκομείων.  

•        Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 

εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη.  

 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα 

μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο 

βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και 

τους Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να 

δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ 

την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις 

της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο 

Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης 
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«Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 

έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η 

συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον 

άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη 

συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία ενώνουν τις δυνάμεις του κατά                        
του κορωνοϊού 
29 Οκτωβρίου 2020 

 
Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

ένωσαν τις δυνάμεις τους κατά της πανδημίας. 

Σήμερα υπογράφηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα 

Μπακογιάννη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας, Στέλιο Λουκίδη, συμφωνία συνεργασίας για μια σειρά 

δράσεις που στοχεύουν στην προστασία της υγείας των πολιτών της 

Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 αλλά και από μια σειρά άλλων 

νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.). 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου, μεταξύ των δράσεων 

αυτών είναι η βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των 

δημοτών σε θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη 

τον πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το κάπνισμα, η 

εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 

Δήμου Αθηναίων, ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των 
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δημοτών με ανιχνεύσεις και η ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων 

και των ηλικιωμένων στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και 

διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Επίσης η υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων 

για την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 

επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων κ.α. «H Αθήνα, με πολλή 

δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα μεγάλο 

βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε 

μεγάλο βάρος στην πρόληψη» τόνισε μεταξύ άλλων μετά την υπογραφή 

της συμφωνίας ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Μπακογιάννης. 
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 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 
Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 
 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας 

από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων 

της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη 

ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 

κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο 

δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών 

Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία 

του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 
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ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 

ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, 

στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα 

πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, 

εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 

θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 

Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων 

στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με 

ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για 

την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 

επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 

εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη.   

 «H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο 

στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, 

δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 

ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο 

μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 

δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. 

Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 

έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές 

μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της 

πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία 



 

Σ
ελ

ίδ
α
7

8
 

ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο 

Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν 
δυνάμεις κατά της πανδημίας 
 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 
προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της 
Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων 
νοσημάτων της εποχής, αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση  για 
ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το κάπνισμα, ξεκινούν ο Δήμος 
Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 

Πέμπτη 29/10/2020 | 16:56 

 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα 

δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των 

επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη 

Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 
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Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 

ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 

ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας 

Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής 

καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής 

υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 

θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική 
γρίπη  τον πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το 

κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας 

του Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων 

στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση 

με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων 

για την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των 

εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων 

μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης 

επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και 

την πρόληψη. 
 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο 

στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, 

δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 
ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο 

μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 

δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 
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«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. 

Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 

έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις 

ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της 

πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε 
μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο 

Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 

 OCT 29, 2020 

 
 

Κώστας Μπακογιάννης: Με οργάνωση, σχέδιο και συντονισμό, δίνουμε 

βάρος στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της προσπάθειας για 

την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 

και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με 

ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το κάπνισμα, ξεκινούν 

ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού σχεδιασμού, 

επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα 

Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου 

Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε 

συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη 

Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την 

εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 
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Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των δημοτών και 

κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για 

τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας 

Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, 

εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα πραγματοποιηθούν 

είναι: 

· Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα και πολιτικές 

για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το 

κάπνισμα. 

· Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων. 

· Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 

· Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα θέματα της 

υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου 

αυτό κριθεί απαραίτητο. 

· Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την καλύτερη 

διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των 

νοσοκομείων. 

· Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας στοχευμένης, 

ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την 

ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα 

μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος 

στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους 

Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να 

δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις της 

με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος 

Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων και 

μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη 

συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε 

όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο 

μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. 

Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο 

Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν 

δυνάμεις κατά της πανδημίας 
29 Οκτωβρίου 2020 - 17:01 

 

 
 

Σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των πολιτών 
δρομολόγησε ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία, όπου συμφώνησαν σε δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα 
την ενίσχυση της προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της 
Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων 
νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη 
ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το κάπνισμα, ξεκινούν 
ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού σχεδιασμού, 
επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα 
Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. 

https://ecozen.gr/wp-content/uploads/2020/10/PHOTO2-5-scaled.jpg
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Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία 
των επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη Διεύθυνση 
Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την 
εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 
δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 
ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, στο 
πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα 
πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, 
εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Δράσεις προς υλοποίηση 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα 

και πολιτικές για τον Covid-19, την εποχική γρίπη τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 

Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 

θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά 

θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 

καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 

επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 

εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα 
μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 
αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο 
βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και 
τους Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να 
δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ 
την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις 
της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας 
ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων 
και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή 
τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο 
γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή 
έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 
ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον 
Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 

 



 

Σ
ελ

ίδ
α
8

6
 

 

Έναρξη ταυτόχρονης ενημέρωση                    
για πανδημία, γρίπη, εμβολιασμό                  
και κάπνισμα 

Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
ενώνουν τις δυνάμεις τους 

02:45,30.10.2020|  

   

 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση 

της προσπάθειας για την προστασία της υγείας των 

πολιτών της Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και από 

μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία 

κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα 

όπως ο εμβολιασμός και το κάπνισμα, ξεκινούν ο Δήμος 

Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ).  

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού 

κοινού σχεδιασμού, επικυρώθηκε με τις υπογραφές του 

http://patrastimes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%BD/#disqus_threa
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Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου 

της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου 

Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα 

πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη Διεύθυνση 

Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη 

Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη 

ενημέρωση των δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων 

πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις 

συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή 

της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της 

πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα 

πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής 

καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, 

αναπνευστικής υγιεινής κ.α.  

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και 

θα πραγματοποιηθούν είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 

θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 

Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 

θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά 

θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 

καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 

επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 
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• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 

εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει 

καταφέρει να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. 

Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με 

την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο 

βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε 

τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους δώσουμε 

πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο 

μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ 

την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις 

επιστημονικές δυνάμεις της  με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε 

μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων.  

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον 

Δήμο Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας 

Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα 

περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι 

και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή 

έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον 

άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία 

ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» 

υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν 

δυνάμεις κατά της πανδημίας 
30/10/2020 10:07 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της 

Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά 

άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και 

με ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός 

και το κάπνισμα, ξεκινούν ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού, επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα 

δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των 

επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη 

Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη 

Καλαμπόκα. Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη 
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ενημέρωση των δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων 

πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις 

συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της 

πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της 

πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται 

εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού 

στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

· Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 

θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 

· Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας 

του Δήμου Αθηναίων. 

· Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

· Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων 

στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση 

με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

· Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων 

για την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των 

εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

· Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων 

μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης 

επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την 

πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως 

μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με 

συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 

ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο 

μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 
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Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 

δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας 

Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα 

περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το 

οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο 

μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 

ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη 

συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 
MarketNews  Πέμπτη, 29 Οκτ '20 

 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της προσπάθειας για την 

προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και 

από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με 

ταυτόχρονη ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 

κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

(ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα 

Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου 

Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία 

των επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση 

Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του 

Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των δημοτών και 

κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για 

τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του 

https://marketnews.gr/source/marketnews
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κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας 

Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, 

εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα πραγματοποιηθούν είναι: 

·        Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα και 

πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον πνευμονιόκοκκο, τους 

εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

·        Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων. 

·        Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 

·        Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα θέματα της 

υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου 

αυτό κριθεί απαραίτητο. 

·        Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την καλύτερη 

διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των 

νοσοκομείων. 

·        Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας στοχευμένης, 

ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την 

ενημέρωση και την πρόληψη.   

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα μεγάλο 

βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την 

ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε 

να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση 

σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις 

επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων και μας 

δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία 

μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο 

έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα 

της πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα 

γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία  

ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 
 

October 30, 2020 στις κατηγορίες ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της προσπάθειας για 
την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από την πανδημία του Covid-
19  και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.), αλλά 
και με ταυτόχρονη ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το κάπνισμα, 
αρχίζουν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 
Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων 

Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα 

πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας 

Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη 

Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη  ενημέρωση των δημοτών και 

κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων της  τρίτης ηλικίας 

για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή υπό την πανδημία 

του Covid-19. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας 

Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, 

εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α.  

 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα  πραγματοποιηθούν 

είναι:  
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•        Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα 

και πολιτικές για τον Covid-19, την εποχική γρίπη,  τον πνευμονιόκοκκο, τους 

εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

•        Εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 

Δήμου Αθηναίων.  

•        Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις.  

•        Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 

θέματα της υγείας των πνευμόνων, καθώς και διασύνδεση με ειδικά 

θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

•        Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 

καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων 

ιατρείων των νοσοκομείων.  

•        Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής εκστρατείας 

με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη.  

 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα μεγάλο 

βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την 

ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. 

Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία 

ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε 

μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης 

 

«Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το 

οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή 

έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. 

Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων» 

υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος 

Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις 
κατά της πανδημίας 
30 October 2020 Ιδιωτικός Τομέας, Τελευταίες Εξελίξεις 

Μια δυναμική συνεργασία, με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της προσπάθειας 

για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από την πανδημία του 

Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία 

κ.ά.), αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός 

και το κάπνισμα, αρχίζουν ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού σχεδιασμού, 

επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα 

Μπακογιάννη, και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας, Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα 

πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας 

Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη 

Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και, κυρίως, των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 

ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 

ιδιαίτερα την περίοδο αυτή υπό την πανδημία του Covid-19. Παράλληλα, 

https://www.healthupdate.gr/category/teleftaies-ekselikseis/idiotikos-tomeas/
https://www.healthupdate.gr/category/teleftaies-ekselikseis/
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στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα 

πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής 

καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής 

υγιεινής κ.α. 
 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα 

και πολιτικές για τον Covid-19, την εποχική γρίπη, τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 

Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 

θέματα της υγείας των πνευμόνων, καθώς και διασύνδεση με ειδικά 

θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 

καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 

επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 

εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα 

μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος 

στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους 

Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να 

δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ 

την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις 

της με τον Δήμο Αθηναίων», τόνισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο 

Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. 
 

«Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, 

το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία 

αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 

ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με το 

Δήμο Αθηναίων», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις  

κατά της πανδημίας 

• 29 Οκτωβρίου 2020 

 
FacebookTwitterMessengerEmail 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας 

από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων 

της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη 

ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 

κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 
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Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο 

δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών 

Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία 

του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 

ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 

ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, 

στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα 

πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, 

εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 

θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον 
πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας 

του Δήμου Αθηναίων. 
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• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 
ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων 

στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με 

ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 
• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για 

την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 

επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 
• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 

εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη.   

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο 

στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, 

δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 

ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους δώσουμε 

πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο μπορούμε, 

μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις της 

με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας 

ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. 

Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 

έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές 

μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της 

πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία 

ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο 

Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία 
ενώνουν δυνάμεις κατά                       
της πανδημίας 
30/10/2020 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από 

την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής 

(γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση  για ζητήματα 

όπως ο εμβολιασμός και το κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και 

η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

  

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο 
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δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών 

Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του 

Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

  

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων 

της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την 

περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο 

της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται 

εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον 

ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

  

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

  

·        Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 

θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

·        Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας 

του Δήμου Αθηναίων. 

·        Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

·        Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων 

στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με 

ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

·        Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για 

την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 

επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

·        Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων 

μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης 

επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την 

πρόληψη.   

  

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει 

ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο 

βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες 

και τους Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις 

και να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις 

επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 
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«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. 

Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 

έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές 

μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης 

και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα 

γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 
Δημοσιεύτηκε 29 Οκτωβρίου 2020  στην Επικαιρότητα  από Daily Post 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας 

από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων 

της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη 

ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 

κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων 

Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα 

πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και 

Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου 

Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των δημοτών 

και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης 

ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της 

πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς 

πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση 

https://www.dailypost.gr/category/epikairotita/
https://www.dailypost.gr/author/dailypost/
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για θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, 

αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα πραγματοποιηθούν 

είναι: 

▪       Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 

θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

▪       Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 

Δήμου Αθηναίων. 

▪       Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

▪       Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 

θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά 

θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

▪       Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 

καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων 

ιατρείων των νοσοκομείων. 

▪       Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 

εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη.   

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα 

μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο 

βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και 

τους Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να 

δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ 

την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 

δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας 

ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων 

και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή 

τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο 

γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή 

έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 

ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον 

Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν 
δυνάμεις κατά της πανδημίας 

Κώστας Μπακογιάννης: Με οργάνωση, σχέδιο και συντονισμό, δίνουμε 

βάρος στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν 

δυνάμεις κατά της πανδημίας και από μια σειρά άλλων νοσημάτων 

της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη 

ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το κάπνισμα 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε  με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων 

Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα 

δίκτυο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των 

επιστημόνων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη 

Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 

ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 

ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της 

Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα 

διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, 

αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών 

σε θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική 

γρίπη  τον πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το 

κάπνισμα. 
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• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες 

Υγείας του Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των 

ηλικιωμένων στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς 

και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό 

κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων 

για την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των 

εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων 

μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης 

επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση 

και την πρόληψη.   

  

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως 

μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με 

συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 

ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο 

μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 

δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας 

Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα 

περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το 

οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο 

μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της 

ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη 

συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 
 

 
 

Ξεκινάει μία ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως 
η γρίπη, ο εμβολιασμός και το κάπνισμα 
 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της προσπάθειας για 
την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας από την πανδημία του Covid-
19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά 
και με ταυτόχρονη ενημέρωση για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 
κάπνισμα, ξεκινούν ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ). 
 
Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού σχεδιασμού, 
επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα 
Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα 
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας με τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας 
Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη 
Καλαμπόκα. 
 

https://longform.protothema.gr/koronoios/
https://longform.protothema.gr/koronoios/
https://www.protothema.gr/greece/article/1058750/o-dimos-athinaion-tima-ton-niko-anastasiadi-me-to-hruso-metallio-axias-tis-poleos-ton-athinon/
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Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των δημοτών 
και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των ανθρώπων της τρίτης 
ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς 
πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για 
θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, 
αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 
 
Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 
πραγματοποιηθούν είναι: 
 
· Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα και 
πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη τον πνευμονιόκοκκο, τους 
εμβολιασμούς και το κάπνισμα. 
 
· Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του Δήμου 
Αθηναίων. 
 
· Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με ανιχνεύσεις. 
 
· Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα θέματα της 

υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα 

όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

· Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την καλύτερη 

διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των 

νοσοκομείων. 

https://www.protothema.gr/greece/article/1059802/koronoios-treis-neoi-thanatoi-tis-teleutaies-ores/
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· Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας στοχευμένης, 

ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την 

ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να σηκώσει ένα 

μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στα μέτρα 

αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος 

στην πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους 

Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, 

όσο μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές δυνάμεις της με τον Δήμο 

Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων και 

μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη 

συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι 

και το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους 

άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα 

έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο 

Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.protothema.gr/tag/kostas-bakogiannis/
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας 
1 Νοεμβρίου 2020 

 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση 

της προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών 

της Αθήνας από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά 

άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και 

με ταυτόχρονη ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός 

και το κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου 

Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα 

πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση 

Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 

https://www.xtypos.gr/wp-content/uploads/2020/10/photo1_8.jpg
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Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη 

Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση 

των δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και 

των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες 

λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης 

της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση 

για θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα 

πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε θέματα 

και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

•Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας του 

Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

•  Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων στα 

θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση με ειδικά 

θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων για την 

καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή 

επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων μιας 

στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης επικοινωνιακής 

εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και την πρόληψη. 

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο 

στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, 

δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 
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ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο 

μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 

δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. 

Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 

έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις 

ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της 

πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε 

μία ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο 

Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας – 
OTA VOICE 

 

Μπακογιάννης: Με  οργάνωση, σχέδιο και συντονισμό, 

δίνουμε βάρος στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση 

των πολιτών 

Μια δυναμική συνεργασία με κεντρικό πυλώνα την ενίσχυση της 

προσπάθειας για την προστασία της υγείας των πολιτών της Αθήνας 

από την πανδημία του Covid-19 και από μια σειρά άλλων νοσημάτων 

της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) αλλά και με ταυτόχρονη 

ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και το 

κάπνισμα, ξεκινούν  ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε σήμερα με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο 

δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων 

της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση Δημοτικών 
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Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, υπό την εποπτεία 

του Αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση των 

δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και των 

ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες λοιμώξεις και 

ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, 

στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης της Δημόσιας Υγείας θα 

πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση για θέματα διακοπής καπνίσματος, 

εμβολιασμού στον ενήλικα πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι: 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των δημοτών σε 

θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την εποχική γρίπη  τον 

πνευμονιόκοκκο, τους εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας 

του Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών με 

ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων 

στα θέματα της υγείας των πνευμόνων καθώς και διασύνδεση 

με ειδικά θεραπευτικά κέντρα όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων 

για την καλύτερη διαχείριση και αποσυμφόρηση των 

εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων 

μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και εκτεταμένης 

επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα την ενημέρωση και 

την πρόληψη.   

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει να 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο 

στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και με συντονισμό, 

δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Προσπαθούμε να 

ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, να τους 

δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και να δώσουμε, όσο 

μπορούμε, μία ανάσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την 
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Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 

δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον Δήμο 

Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας Μπακογιάννης. 

Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα περιβάλλον πανδημικής 

έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και το οποίο έχει επηρεάσει τις 

ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της 

πρόληψης και τον άξονα της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία 

ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο 

Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 
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Δήμος Αθηναίων και Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία ενώνουν 

δυνάμεις κατά της πανδημίας 
31 Οκτωβρίου, 2020 

 

 

Δήμος Αθηναίων και Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

ενώνουν δυνάμεις κατά της πανδημίας και από μια σειρά 

άλλων νοσημάτων της εποχής (γρίπη, πνευμονία κ.α.) 

αλλά και με ταυτόχρονη ενημέρωση  για ζητήματα όπως ο 

εμβολιασμός και το κάπνισμα 

Η συμφωνία συνεργασίας που είναι αποτέλεσμα μεθοδικού κοινού 

σχεδιασμού,  επικυρώθηκε  με τις υπογραφές του Δημάρχου 

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιου 

Λουκίδη. Περιλαμβάνει ένα δίκτυο δράσεων που θα 

πραγματοποιηθούν σε συνεργασία των επιστημόνων της 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftopmagazin.gr%2F%25ce%25b4%25ce%25ae%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%2582-%25ce%25b1%25ce%25b8%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25b1%25ce%25af%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b9-%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25cf%2580%25ce%25bd%25ce%25b5%25cf%2585%25ce%25bc%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftopmagazin.gr%2F%25ce%25b4%25ce%25ae%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%2582-%25ce%25b1%25ce%25b8%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25b1%25ce%25af%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b9-%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25cf%2580%25ce%25bd%25ce%25b5%25cf%2585%25ce%25bc%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD+%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82&url=https%3A%2F%2Ftopmagazin.gr%2F%25ce%25b4%25ce%25ae%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%2582-%25ce%25b1%25ce%25b8%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25b1%25ce%25af%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b9-%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25cf%2580%25ce%25bd%25ce%25b5%25cf%2585%25ce%25bc%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%2F&via=Top+Magazin
https://twitter.com/intent/tweet?text=%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD+%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82&url=https%3A%2F%2Ftopmagazin.gr%2F%25ce%25b4%25ce%25ae%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%2582-%25ce%25b1%25ce%25b8%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25b1%25ce%25af%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b9-%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25cf%2580%25ce%25bd%25ce%25b5%25cf%2585%25ce%25bc%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%2F&via=Top+Magazin
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Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  με τη Διεύθυνση 

Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 

Αθηναίων, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Μανόλη 

Καλαμπόκα. 

Κεντρική κατεύθυνση είναι η σωστή και στοχευμένη ενημέρωση 

των δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και 

των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας για τις συνηθέστερες 

λοιμώξεις και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης 

της Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιείται εκτενής ενημέρωση 

για θέματα διακοπής καπνίσματος, εμβολιασμού στον ενήλικα 

πληθυσμό, αναπνευστικής υγιεινής κ.α. 

Μερικές από τις επιμέρους δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα 

πραγματοποιηθούν είναι 

• Βελτίωση της επαγρύπνησης και της γνώσης των 

δημοτών σε θέματα και πολιτικές για τον Covid-19 ,την 

εποχική γρίπη  τον πνευμονιόκοκκο, τους 

εμβολιασμούς και  το κάπνισμα. 

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις Υπηρεσίες 

Υγείας του Δήμου Αθηναίων. 

• Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας των δημοτών 

με ανιχνεύσεις. 

• Ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και των 

ηλικιωμένων στα θέματα της υγείας των πνευμόνων 

καθώς και διασύνδεση με ειδικά θεραπευτικά κέντρα 

όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

• Υποστήριξη του υγειονομικού δικτύου του Δήμου 

Αθηναίων για την καλύτερη διαχείριση και 

αποσυμφόρηση των εξωτερικών ή επειγόντων ιατρείων 

των νοσοκομείων. 

• Σχεδιασμός και εκπόνηση από κοινού με τον Δήμο 

Αθηναίων μιας στοχευμένης, ολοκληρωμένης και 

εκτεταμένης επικοινωνιακής εκστρατείας με γνώμονα 

την ενημέρωση και την πρόληψη.   

  

«H Αθήνα, με πολλή δουλειά και οργανωμένα, έχει καταφέρει 

να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος της πανδημίας. Δεν στεκόμαστε 

όμως μόνο στα μέτρα αντιμετώπισης. Με την ίδια οργάνωση και 

με συντονισμό, δίνουμε μεγάλο βάρος στην πρόληψη. 

Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τις Αθηναίες και τους 

Αθηναίους, να τους δώσουμε πρόσβαση σε προληπτικές 

εξετάσεις και να δώσουμε, όσο μπορούμε, μία ανάσα στο 
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Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ την Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία, που ενώνει τις επιστημονικές 

δυνάμεις της με τον Δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την υπογραφή 

της συμφωνίας ο Δήμαρχος Αθηναίων. 

«Για εμάς είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που ήρθαμε εδώ στον 

Δήμο Αθηναίων και μας δέχθηκε ο δήμαρχος κύριος Κώστας 

Μπακογιάννης. Υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία μέσα σε ένα 

περιβάλλον πανδημικής έξαρσης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και 

το οποίο έχει επηρεάσει τις ζωές μας. Η συμφωνία αυτή έχει 

δύο μεγάλους άξονες, τον άξονα της πρόληψης και τον άξονα 

της ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία ιδιαίτερα γόνιμη 

συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων» υπογράμμισε ο Πρόεδρος 

της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης. 

 


