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ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ   

ΘΕΜΑ: Παγκόσµια Ηµέρα Επισιτισµού-∆ιατροφής (World Food Day)_16 
Οκτωβρίου 2016,  µε θέµα «Το κλίµα αλλάζει. Το ίδιο επιβάλλεται και 
για την τροφή και τη γεωργία». 

 

ΣΧΕΤ: 1. Το µε αριθµ. Γ3δ/∆Φ4.3,ΦΑΥ9.2016/Γ.Π./οικ.9350/08.02.2016 

(Α∆Α:7ΦΗ9465ΦΥΟ-ΟΟ2) έγγραφο της ∆/νσης  Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, µε 

θέµα : Υπενθύµιση του αρ. πρωτ. Γ3δ/∆ΦΑΥ9/Γ.Π./οικ.60005/5.08.2015 

έγγραφο της ∆/νσης  Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, µε θέµα «Καθορισµός ενιαίων 

διαδικασιών έκδοσης  Εγκυκλίων για Παγκόσµιες  και ∆ιεθνείς Ηµέρες 

/Εβδοµάδες για θέµατα υγείας» 

            2.        Το από 4/10/2016 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας  
 
   
             Η ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τµήµα ∆΄ Αγωγής 

Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία µε τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας, Τµήµα Α’, 

Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσηµάτων του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο 

της Παγκόσµιας Ηµέρας Επισιτισµού -  ∆ιατροφής (World Food Day), όπως αυτή 

έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και είναι η 16η Οκτωβρίου 

εκάστου έτους, σας ενηµερώνει για τα ακόλουθα: 

Α. Η Παγκόσµια Ηµέρα Επισιτισµού - ∆ιατροφής είναι µια µέρα δράσης για 

την αντιµετώπιση της πείνας και την ανάδειξη της σπουδαιότητας του επισιτισµού. 
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Στις 16 Οκτωβρίου, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσµο συναντιώνται για να δηλώσουν τη 

δέσµευσή τους στην εξάλειψη της πείνας, διότι όταν πρόκειται για την πείνα, η µόνη 

αποδεκτή κατάσταση παγκοσµίως είναι η µηδενική ανοχή του φαινοµένου από 

πολίτες και κυβερνήσεις κρατών. 

Η Παγκόσµια Ηµέρα Επισιτισµού - ∆ιατροφής εορτάζει τη δηµιουργία 

του  Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations-FAO) στις 16 Οκτωβρίου 1945 στο 

Κεµπέκ του Καναδά. Η Παγκόσµια Ηµέρα Επισιτισµού - ∆ιατροφής καθιερώθηκε για 

πρώτη φορά το 1979 και έκτοτε τιµάται από εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλες σχεδόν 

τις χώρες.  

 Για το έτος 2016, ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων 

Εθνών, (FAO) θέτει ως θέµα για την Παγκόσµια Ηµέρα Επισιτισµού - 

∆ιατροφής, «Το κλίµα αλλάζει. Το ίδιο επιβάλλεται και για την τροφή και τη 

γεωργία». 

Β1. Στις 22 Απριλίου 2016, η ΕΕ και τα 28 κράτη µέλη της, υπέγραψαν την 

παγκόσµια Συµφωνία του Παρισιού για τη Κλιµατική Αλλαγή, η οποία µεταξύ άλλων 

αναγνωρίζει τη σηµασία της επαρκούς και ασφαλούς διατροφής. Ο στόχος είναι έως 

το 2030 σε παγκόσµιο επίπεδο να υπάρχει «µηδενική πείνα» – σηµειώνεται ότι 

σήµερα η πείνα εξακολουθεί να πλήττει περίπου 800 εκατοµµύρια ανθρώπους.  

Ένα από τα µεγαλύτερα θέµατα που σχετίζονται µε τη κλιµατική αλλαγή είναι 

η επάρκεια των τροφίµων. Ιδιαίτερα οι φτωχοί πληθυσµοί του πλανήτη υποφέρουν 

περισσότερο λόγω της αλλαγής της θερµοκρασίας αλλά και των έντονων καιρικών 

φαινοµένων που επηρεάζουν τις καλλιέργειες, την αλιεία και τη κτηνοτροφία. Η 

κλιµατική αλλαγή επιπλέον επηρεάζει και τη σταθερότητα των τιµών των τροφίµων. 

Την ίδια περίοδο, ο παγκόσµιος πληθυσµός αυξάνεται σταθερά και αναµένεται να 

αγγίξει τα 9,6 δισεκατοµµύρια έως το 2050. Προκειµένου να καλυφθούν οι 

αυξηµένες απαιτήσεις σε τροφή, η παραγωγή τροφίµων θα πρέπει να προσαρµοστεί 

στις αρνητικές συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής και να γίνει περισσότερο  

ανθεκτική, παραγωγική και βιώσιµη.  

Β2. Οι 7 τοµείς δράσης που ορίζονται από τον Οργανισµό Τροφίµων και 

Γεωργίας (FAO) είναι: 

- Αειφόρος διαχείριση των δασών 

- Μεταβολή των γεωργικών µεθόδων σε περισσότερο αποδοτικές και 

βιώσιµες µορφές 
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- Μείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου µε καλύτερη διαχείριση της 

κτηνοτροφίας 

- Περιορισµός της σπατάλης τροφών. Τουλάχιστον το 1/3 των τροφών που 

παράγονται παγκοσµίως δεν καταναλώνονται και καταλήγουν ως 

απορρίµατα 

- Προστασία των φυσικών πόρων από τη κατασπατάληση 

- Περισσότερο αποδοτική και ανθεκτική αλιεία 

- Ανθεκτικά συστήµατα διατροφής  

 

Γ1. Την ίδια στιγµή που ο µισός πλανήτης αντιµετωπίζει το φάσµα της πείνας 

εξαιτίας χρόνιων καταστάσεων αλλά και της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και της 

επίδρασης των κλιµατικών αλλαγών, ο άλλος µισός αντιµετωπίζει µια σειρά 

προβληµάτων διατροφής που σχετίζονται, είτε µε την υπερκατανάλωση τροφίµων 

είτε µε στρεβλές εικόνες και πρότυπα που παράγει ο δυτικός τρόπος ζωής. Το γεγονός 

αυτό έχει παρακινήσει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Γραφείο του 

ΠΟΥ, όσο και τα Κράτη-Μέλη ξεχωριστά να αναλάβουν δράσεις που σχετίζονται µε 

τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του πληθυσµού της Ευρώπης.  

 

Γ2. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσης για τα Τρόφιµα και τη ∆ιατροφή 2015-

2020 (European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020), επικεντρώνεται στα 

τρόφιµα και τη διατροφή ως  τους σηµαντικότερους παράγοντες υγείας  και ευεξίας 

στην Ευρώπη, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη σχέση τους µε την επίπτωση των 

χρόνιων µη µεταδιδόµενων νοσηµάτων. Στόχος του Σχεδίου ∆ράσης είναι όλοι οι 

πολίτες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ να έχουν ισότιµη πρόσβαση σε 

οικονοµικά προσιτές, ισορροπηµένες και υγιεινές τροφές, µε σκοπό τη µείωση των 

πρόωρων θανάτων και της νοσηρότητας από χρόνιες µη µεταδιδόµενες ασθένειες που 

σχετίζονται µε τη διατροφή, όπως η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, ο 

σακχαρώδης διαβήτης, διάφορες µορφές καρκίνου αλλά και ο υποσιτισµός. Τα Κράτη 

Μέλη που συµµετέχουν καλούνται µε δράσεις και πολιτικές να συµβάλλουν στη 

δηµιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η πρόσβαση σε υγιεινή τροφή και πόσιµο νερό 

θα είναι εφικτή για όλα τα µέλη της κοινωνίας, ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες οµάδες, να 

προωθήσουν τα υγιεινά διατροφικά πρότυπα, να υποστηρίξουν τους µηχανισµούς 

αξιολόγησης και έρευνας και να ενισχύσουν την διατοµεακή συνεργασία. 

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη συµβολή της Πλατφόρµας για τη 

∆ιατροφή και τη Φυσική ∆ραστηριότητα και της Οµάδας Υψηλού Επίπεδου για τη 
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∆ιατροφή και τη Φυσική ∆ραστηριότητα, προωθεί δράσεις µε σκοπό την αυξηµένη 

διαθεσιµότητα υγιεινών και προσιτών διατροφικών επιλογών. Στις 17 Ιουνίου 2016, 

το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από πρόταση της Ολλανδικής 

Προεδρίας, υιοθέτησε τα «Συµπεράσµατα Συµβουλίου σχετικά µε τη βελτίωση 

των προϊόντων τροφίµων». Σύµφωνα µε τα εν λόγω Συµπεράσµατα Συµβουλίου τα 

κράτη µέλη καλούνται να διαµορφώσουν ένα εθνικό σχέδιο για τη βελτίωση των 

προϊόντων τροφίµων σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, µε στόχο η 

υγιεινή επιλογή να είναι η εύκολη επιλογή, µέσω αυξηµένης διαθεσιµότητας 

τροφίµων µε χαµηλότερα επίπεδα αλατιού, κορεσµένων λιπαρών, πρόσθετων 

σακχάρων, ενέργειας και κατά περίπτωση µέσω µειωµένου µεγέθους µερίδων, καθώς 

και να παρέχονται πληροφορίες αναφορικά µε τη διατροφική σύνθεση των 

επεξεργασµένων τροφίµων.  

Η υιοθέτηση των Συµπερασµάτων Συµβουλίου για τη βελτίωση των 

προϊόντων τροφίµων, αποτελεί δέσµευση όλων των κρατών-µελών για την ανάληψη 

δράσεων που θα οδηγούν στην κατεύθυνση της αυξηµένης διαθεσιµότητας τροφίµων 

µε βελτιωµένο διατροφικό προφίλ. Η βιοµηχανία τροφίµων καλείται να συµβάλει µε 

κάθε µέσο προς αυτή τη κατεύθυνση. 

Γ3α. Στην Ελλάδα και αναφορικά µε την αυξηµένη διαθεσιµότητα υγιεινών 

τροφών, έχει δοθεί προτεραιότητα στα τρόφιµα τα οποία διατίθενται στα σχολικά 

κυλικεία.  Σύµφωνα µε τις Υπουργικές Αποφάσεις Υ1γ/Γ.Π.οικ.81025/27-8-2013 

Υ.Α. (Φ.ΕΚ. 2135/ τ.Β/ 29-82013) και  Υ1γ/Γ.Π.οικ..96605/17-10 -2013 Υ.Α. (Φ.ΕΚ. 

2800/τ.Β/4-11-2013), ορίζεται κατάλογος προϊόντων τροφίµων που επιτρέπεται να 

πωλούνται στα σχολικά κυλικεία. Για αρκετά από αυτά τα τρόφιµα έχουν οριστεί 

συγκεκριµένες προδιαγραφές διατροφικής σύστασης αναφορικά µε την 

περιεκτικότητα τους σε σάκχαρα, ολικά λιπαρά, κορεσµένα λιπαρά, trans λιπαρά και 

αλάτι, καθώς και µε το µέγεθος της µερίδας. Η επιλογή των εν λόγω προϊόντων  έγινε 

σύµφωνα µε τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας,  σχετικά µε τις 

προδιαγραφές περιεκτικότητας σε νάτριο, σάκχαρα  και trans λιπαρά  οξέα  για 

συγκεκριµένα τρόφιµα, ενώ απαγορεύεται η διάθεση τροφίµων µε υψηλή 

περιεκτικότητα στα προαναφερόµενα συστατικά. Επιπλέον, στον κατάλογο αυτό 

περιλαµβάνονται και ελληνικά παραδοσιακά τρόφιµα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά  

µε στόχο τη προώθηση της κατανάλωσης υγιεινών τροφίµων  από το µαθητικό 

πληθυσµό  καθώς και την αύξηση της πρόσβασης των παιδιών και των εφήβων  σε 

προϊόντα µε ιδιαίτερη διατροφική αξία που παρέχουν θρεπτικά στοιχεία απαραίτητα 

για την ορθή ανάπτυξη τους και τη βέλτιστη σχολική επίδοση.  
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β. Στην ίδια κατεύθυνση, από το 2012 υλοποιείται το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 

διανοµής φρούτων και λαχανικών στα σχολεία  σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 288/2009 και 1308/2013 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εν λόγω πρόγραµµα έχει σαν κύριο στόχο τη σταθερή 

αύξηση του µεριδίου των οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών ώστε να 

βελτιωθούν οι διατροφικές τους συνήθειες στο στάδιο που αυτές διαµορφώνονται. 

γ. Επισηµαίνεται ότι µε την Α1β/ΓΠοικ.68502/15-9-2016 Υπουργική 

Απόφαση, συστήθηκε η Εθνική Επιτροπή ∆ιατροφικής Πολιτικής, έργο της οποίας 

είναι, µεταξύ άλλων, η διαµόρφωση Σχεδίου ∆ράσης για την ανασύσταση των 

προϊόντων τροφίµων, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 

Επιπλέον, αναφορικά µε τον περιορισµό της  σπατάλης των τροφίµων 

σηµειώνεται ότι, τον Απρίλιο του 2016 συστήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η EU 

Platform on Food Losses and Food Waste, µε σκοπό την ενίσχυση της Επιτροπής και 

των Κρατών Μελών στις δράσεις τους αναφορικά µε την διατήρηση της τροφικής 

αλυσίδας και τον περιορισµό της απώλειας και της κατασπατάλησης των τροφίµων.  

 

∆. Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά, η ανάπτυξη, οργάνωση  και 

υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών και δράσεων: 

• Ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης µαθητών, πολιτών – καταναλωτών, 

εκπαιδευτικών, επαγγελµατιών στη διάδοση και υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών 

συνηθειών, µε στόχο την προαγωγή της υγείας και ευρύτερα της δηµόσιας υγείας.  

• Επιµόρφωσης επαγγελµατιών υγείας καθώς και άλλων στελεχών αρµόδιων 

υπηρεσιών στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα που απασχολούνται σε δοµές και 

υπηρεσίες σχετικές µε την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση σε θέµατα ασφάλειας 

των τροφίµων, της υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών, της 

κατανάλωσης υγιεινών τροφίµων κ.α. Επίσης, ανάλογες δράσεις επιµόρφωσης 

δύνανται να υλοποιηθούν σε φορείς, Μονάδες Υγείας και Προγράµµατα 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΠΕ∆Υ, σε 

υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, 

καθώς και στις υπηρεσίες και τις σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προκειµένου να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά και 

οι νέοι σε θέµατα που σχετίζονται µε την προαγωγή και ενίσχυση σωστών 

προτύπων διατροφής, βασισµένο στην ελληνική παράδοση και τη Mεσογειακή 

∆ίαιτα, την ανάδειξη του ρόλου της ανάπτυξης µοντέλων και προγραµµάτων 

κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης που συµβάλλουν στη µείωση της 
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φτώχειας, της πείνας, του υποσιτισµού και της ακατάλληλης διατροφής και 

ιδιαίτερα  σε περιόδους  οικονοµικής κρίσης, καθώς και στην ενίσχυση των 

περιβαλλοντικών, παραγωγικών, κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων που 

επιδρούν στη διάσπαση του κύκλου της φτώχειας στον αγροτικό πληθυσµό. 

Ιδιαίτερη σηµασία είναι απαραίτητο να δίδεται στην ανάδειξη προγραµµάτων, 

παρεµβάσεων και πρωτοβουλιών που συνδέονται µε την εξοικονόµηση των 

διατροφικών πόρων (πρώτων υλών και φαγητού), στην καταλληλότερη 

αναδιανοµή και αξιοποίηση αυτών σε διάφορες κατηγορίες πληθυσµού µε 

χαµηλότερο εισόδηµα αλλά και µεταξύ διαφορετικών περιοχών ανάλογα µε την 

ανάπτυξή τους (αγροτικές, αστικές) 

• Ανάπτυξης πρωτοβουλιών για διαµόρφωση καλών πρακτικών και δηµοσιοποίηση 

αυτών, σχετικά µε τον περιορισµό σπατάλης τροφίµων  

Ειδικότερα, ενδεικτικά προτείνεται: 

� Ανάρτηση αφισών και διανοµή ενηµερωτικού υλικού και εντύπων µε 

παροτρύνσεις και συµβουλές προς τους καταναλωτές αλλά και προς ειδικότερες 

οµάδες πληθυσµού, όπως τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς ή τους 

επαγγελµατίες στο χώρο επεξεργασίας και προσφοράς τροφίµων και ποτών. 

� Ανάρτηση του ενηµερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες Φορέων, ώστε οι 

ενδιαφερόµενοι πολίτες να έχουν την δυνατότητα αναζήτησης συµβουλών  

σχετικά µε τη σηµασία της επαρκούς και ασφαλούς διατροφής 

� Προβολή των µηνυµάτων και των στόχων της εκστρατείας για  την Παγκόσµια 

Ηµέρα Επισιτισµού - ∆ιατροφής και ιδιαίτερα του µηνύµατος «Το κλίµα 

αλλάζει. Το ίδιο επιβάλλεται και για την τροφή και τη γεωργία», µε στόχο την 

ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση  του πληθυσµού, µέσω των δελτίων ειδήσεων 

και της διοργάνωσης ειδικών εκποµπών. 
 

Ε. Προκειµένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και 

ενέργειες, προτείνεται, αρµόδιοι επαγγελµατίες, όπως ιατροί δηµόσιας υγείας, 

Χηµικοί και Τεχνολόγοι  Τροφίµων, ∆ιαιτολόγοι, ∆ιατροφολόγοι, Επόπτες ∆ηµόσιας 

Υγείας, Επισκέπτες-τριες Υγείας  κ.α., να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο µε φορείς, 

υπηρεσίες, Νοσοκοµεία, Μονάδες Υγείας του ΠΕ∆Υ, Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας, 

ΟΤΑ, Μ.Κ.Ο. προσανατολισµένων στη διατροφή και στην ανθρωπιστική βοήθεια, 

επαγγελµατικές οργανώσεις, κ.λ.π. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του 

µαθητικού πληθυσµού στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι αρµόδιοι επαγγελµατίες Υγείας σε συνεργασία 
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µε τους υπεύθυνους Αγωγής Υγείας των οικείων ∆/νσεων Π.Ε και ∆.Ε, καλούνται 

να οργανώσουν δράσεις πρακτικής εφαρµογής, που συνάδουν µε τους στόχους 

της Παγκόσµιας Ηµέρας Επισιτισµού - ∆ιατροφής ως ακολούθως: 

- Εκπαίδευση από ειδικούς διατροφής στο θέµα του περιορισµού 

σπατάλης τροφίµων 

- Ενίσχυση της συµµετοχής οµάδων µαθητών σχολείων σε εκδηλώσεις 

προώθησης ελληνικών τοπικών προϊόντων ανά περιοχή της χώρας 

(π.χ. γιορτές για κεράσια, σταφύλια, τυριά και άλλα παραδοσιακά 

προϊόντα) 

- Αξιοποίηση των προαύλιων χώρων στα σχολεία, όπου αυτοί 

υπάρχουν, µε µαθήµατα πρακτικής γεωπονίας (καλλιέργεια σπάνιων 

σπόρων, βοτάνων, λαχανικών, οσπρίων και φρούτων) και σύνδεση 

της δραστηριότητας αυτής µε τη βιοποικιλότητα 

- Εισαγωγή µαθηµάτων παραδοσιακής µαγειρικής στην ευέλικτη ζώνη 

µε τη συµµετοχή ειδικών σε θέµατα διατροφής, ελλήνων µαγείρων, 

και την εθελοντική συµµετοχή των γονέων. 
 

ΣΤ. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς και επαγγελµατίες δύνανται να αναζητήσουν  

περισσότερες πληροφορίες, για τα θέµατα  υγιεινής διατροφής και ασφάλειας των 

τροφίµων στους ακόλουθους ιστότοπους: 

∆ιεθνής ιστότοποι : 

• http://www.who.int/nutrition/en/  

• http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/en/  

• http://www.eufic.org/  

• http://www.un-expo.org/en/un-days/world-food-day  

• http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_en.htm  

 Ελληνικοί ιστότοποι : 

• www.moh.gov.gr/  

• http://www.hhf-greece.gr/hector.html  

• www.nut.uoa.gr/OldWebsite/Downloads/Epic_Elderly/Leaflet/EpicElderly_Le

aflet_GR.zip   
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Ζ. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου,  παρακαλούνται να ενηµερώσουν 

σχετικά  τις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους Φορείς όπως και κάθε άλλο 

συνεργαζόµενο Φορέα.  

Επίσης, το Γραφείο  Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων  του Υπουργείου Υγείας, 

παρακαλείται όπως ενηµερώσει σχετικά όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα 

ενηµέρωσης. 

Η ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, παρακαλείται να αναρτήσει στην      

ιστοσελίδα του Υπουργείου την παρούσα εγκύκλιο. 

Οι Φορείς που θα οργανώσουν εκδηλώσεις παρακαλούνται να ενηµερώσουν 

σχετικά τις αρµόδιες ∆/νσεις του Υπουργείου Υγείας και να παράσχουν απολογιστικά 

στοιχεία (∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας, ddy@moh.gov.gr, ∆/νση Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης pfy@moh.gov.gr). 

 

 

                                                                   Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
                                                                           
                                                                       

 

                                                                              ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡ∆ΑΡΟΣ  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, Βασ. Γεωργίου Β΄2, 1002 8 Αθήνα 

2. Βουλή των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 2-6, 100 21 Αθήνα  

3. Ακαδηµία Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου 28, 106 79 Αθήνα  

4. Υπουργεία, ∆/νσεις ∆ιοικητικού, (για ενηµέρωση υπηρεσιών και εποπτευόµενων 

φορέων)   

5. Υπουργείο Υγείας  

   α) Όλες τις Υγειονοµικές Περιφέρειες, Γραφ. κ.κ. ∆ιοικητών (µε την   

παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι εποπτευόµενους φορείς τους). 

       β) Όλους τους εποπτευόµενος Φορείς, ΝΠΙ∆ & ΝΠ∆∆  

       γ) Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, Γραφ. κ. ∆ιοικητή 

       δ) Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αποστόλου 12, Γραφ. κ. Προέδρου, 151 23 Μαρούσι Αττικής 

 ε) ΕΣ∆Υ Γραφ. κ. Κοσµήτορος, Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα   

       στ) ΣΕΥΥΠ Γραφ. κ. Γεν. Επιθεωρητή  

       ζ) Ο.Κ.Α.Ν.Α. Γραφ. κ. Προέδρου, Αβέρωφ 21, 104 33 Αθήνα  
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       η) ΚΕΕΛΠΝΟ, Γραφ. κ. Προέδρου, Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι Αττικής (για       

           ενηµέρωση υπηρεσιών και των ΚΕ∆Υ) 

6. Όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Χώρας (για ενηµέρωση Σχολών και Τµηµάτων) 

7. Γ.Ε.Σ. ∆/νση Υγειονοµικού Λ. Κανελλοπούλου Π. 1 & Κατεχάκη,   115 25, 

Αθήνα.  

8.  Γ.Ε.Α. ∆/νση Υγειονοµικού Π. Κανελλοπούλου 3,   115 25, Αθήνα  

9.  Γ.Ε.Ν. ∆/νση Υγειονοµικού, ∆εινοκράτους 70,   115 21, Αθήνα  

10. ΕΦΕΤ, Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 Αµπελόκηποι. 

11. Περιφέρειες της Χώρας, Γραφ. κ.κ. Περιφερειαρχών (για ενηµέρωση των Π.Ε.) 

12. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, Γραφ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων (για ενηµέρωση ΟΤΑ) 

13. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.) , Γ. Γενναδίου 8, 106 78 Αθήνα  

14. Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, 

Παλαιολόγου 9, 151 24 Μαρούσι Αττικής 

15. Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος, Πειραιώς 134, 118 54 Αθήνα  

(ενηµέρωση Μελών ) 

16. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Πλουτάρχου 3 και Υψηλάντους,  106 75, Αθήνα 

(ενηµέρωση Μελών)  

17. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Τσόχα 18 -20, 115 21 Αθήνα 

18. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23, 115 25 Αθήνα (Ενηµέρωση 

Επιστηµονικών Εταιρειών)  

19. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών ∆ηµόσιας Υγείας (ΠΕΙ∆Υ) ΕΣΥ 

Λ. Αλεξάνδρας 215, 115 23 Αθήνα 

20. ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος Εκκλησία της Ελλάδος , Ι. Γενναδίου 14,115 21 Αθήνα  

(για ενηµέρωση Ι.Μ.)  

21. Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιαιτολόγων – ∆ιατροφολόγων, Πανόρµου 23,   115 22 

Αθήνα (ενηµέρωση Μελών)  

22. Ένωση ∆ιαιτολόγων-∆ιατροφολόγων Ελλάδος, Μαυροκορδάτου 11, 106 78 

Αθήνα 

23. Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, Βασ. Σοφίας 47,   10676  Αθήνα (ενηµέρωση 

Μελών)   

24. Σύλλογος Επιστηµόνων Μαιών –των, Αρ. Παππά 2, 11521 Αθήνα, (ενηµέρωση 

Μελών)  

25. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών, Παπαρηγοπούλου 15, 105 61, Αθήνα 

(ενηµέρωση Μελών )  

26. Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίµων, Βερανζέρου 15 και Πατησίων,  
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106 77 Αττική (ενηµέρωση Μελών)  

27. Σύλλογος Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, Γλάδστωνος 10, 10667 Αθήνα (ενηµέρωση 

Μελών )   

28. Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 

Ηλιούπολη 

29. Συνήγορος του Πολίτη, Χατζηγιάνη Μέξη 5 , 115 21 Αθήνα  

30. Γενικό Χηµείο του Κράτους , Α. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα  

31. UNICEF Ξενίας  1, 115 27 Αθήνα 

32. Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, 106 72 Αθήνα 

33.  Ι.Κ.Α. Τµήµα Προληπτικής Ιατρικής, Αγίου Κωνσταντίνου 8, 102 41 Αθήνα  

34.  Γενική Γραµµατεία Μέσων Ενηµέρωσης – Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και 

Επικοινωνίας : 

α) Για λογαριασµό ∆ηµόσιας Τηλεόρασης β) Για λογαριασµό ∆ηµόσιας 

Ραδιοφωνίας Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, 101 63 Αθήνα (δύο (2) 

αντίγραφα του εγγράφου). 

34. MEGA CHANNEL, Λεωφ. Μεσογείων 117 και Ρούσου 4, 115 25 Αθήνα  

35. ANTENNA, Κηφισίας 10-12, 151 25 Μαρούσι Αττικής  

36. ALPHA TV, 40ο 
χλµ Αττικής Οδού (Σ.Ε.Α. Μεσογείων , Κτίριο 6) Κάντζα 

Αττικής  

37. STAR CHANNEL, Βιλτανιώτη 36, 145 64 Κάτω Κηφισιά  Αττικής  

38. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πειραιώς 100, 118 54 Αθήνα  

39. ANTENNA 97,2 FM, Κηφισίας 10-123 151 25 Μαρούσι Αττικής  

40. SKAI 100,3 FM, Φαληρέως 2 και Εθνάρχου Μακαρίου, 185 47 Ν. Φάληρο 

Αττικής. 

41. ΕΣΗΕΑ Ακαδηµίας 20, 106 71 Αθήνα  

 

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφ. κ. Υπουργού   

2. Γραφ.  κ. Αν. Υπουργού Υγείας  

3.  Γραφ. κ.κ.  Γεν. Γραµµατέων (3)   

5. Γραφ. κ.κ. Προϊσταµένων Γεν. ∆/νσεων 

6. ∆/νσεις και Αυτοτελή Τµήµατα του Υπουργείου  

7. Γραφ. Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων  

8. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας/Τµήµα Α’ 
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9.  ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης       

10. ∆/νση Π.Φ.Υ & Πρόληψης, Τµήµα ∆’(5)    
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