
 

Δραςτηριότητεσ ΕΔΕ_Μήνασ Διαβήτη-Μήνασ Ευαιςθητοποίηςησ ςτην πρόληψη και  εκπαίδευςη ςτον Σακχαρϊδη Διαβήτη 

Event -Θεματολογία 

δραςτηριότητασ 

Ημερομηνίεσ Ώρεσ Τόποσ διενζργειασ Διοργάνωςη-Αιγίδα Περιγραφή 

Ενθμερωκείτε για το 

ακχαρϊδθ Διαβιτθ – 

Ρυκμίςτε τον 

05/11/12 - 16/12/12  Εκδθλϊςεισ-ομιλίεσ 

από Διαβθτολογικά 

Κζντρα-

Διαβθτολογικά 

Ιατρεία ςε διάφορεσ 

πόλεισ τθσ Ελλάδασ 

υπό τθν αιγίδα τθσ 

ΕΔΕ 

ΕΔΕ  Διάκεςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ 

και αφιςϊν με αφορμι τθν 

Παγκόςμια Θμζρα Διαβιτθ 2012 

 

 

υνζντευξθ Σφπου 8/11/12 12.00 THE ATHENS HILTON 

Αίκουςα Θάλεια ΙΙ 

ΕΔΕ 

 

 

Με αφορμι τθν Παγκόςμια 

Θμζρα Διαβιτθ, θ Ελληνική 

Διαβητολογική Εταιρεία 

εξαγγζλλει τον Μινα Διαβιτθ – 

μινα ευαιςκθτοποίθςθσ ςτθν 

πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ 

μεταβολικισ μάςτιγασ του 21ου 

αιϊνα, του ακχαρϊδθ Διαβιτθ. 

Μ ε τθν ευγενικι χορθγία των 

ASTRA ZENECA 

NOVARTIS 

«Διαβθτικό χωριό» 

Μακαίνουμε 

10-11 Νοεμβρίου 2012 

 

09.00-18.00 Πλατεία Κοραι 

Πειραιάσ  

Τπό τθν αιγίδα τθσ ΕΔΕ 

 

Πολφπτυχθ ενθμζρωςθ και 
διαδραςτικά δρϊμενα πάνω ςε 
κζματα αιχμισ του Διαβιτθ 
όπωσ:  
 



Δυναμϊνουμε 

υνεχίηουμε 

ΠΟΑΔΙΑ :Διοργανωτισ 

 

ο αυτοζλεγχοσ, θ ενθμζρωςθ –
πρόλθψθ  και εκπαίδευςθ ςτο 
διαβιτθ,  θ διατροφι και θ 
άκλθςθ 
 

Ανακοίνωςη 

Φωταγϊγηςησ 

Ζαππείου Μεγάρου - 

ελλθνικι ςυμμετοχι 

ςτθν παγκόςμια 

πρωτοβουλία του 

Διεκνοφσ Οργ. Διαβιτθ 

“Bring Diabetes to 

Light” 

Συνζντευξη Τφπου-  

Θ Πολφπτυχθ 

Προςζγγιςθ του 

Διαβιτθ: Επιςτθμονικι, 

Οικονομικι, Κοινωνικι 

Επίςημη Εκδήλωςη για 

τη φωταγϊγηςη 

Ηαππείου Μεγάρου με 

το διεκνζσ μπλε χρϊμα 

του Διαβιτθ 

 

13/11/12 11.00 

20.00 

Ηάππειο Μζγαρο ΕΔΕ 

 

Θ μοναδικι ςυμμετοχι τθσ 

Ελλάδασ ςτθν παγκόςμια 

πρωτοβουλία του Διεκνοφσ Οργ. 

Διαβιτθ κατά τθν οποία κα 

φωταγωγθκοφν 252 ιςτορικά 

κτίρια ςε όλον τον κόςμο, 

ςτζλνοντασ ζνα θχθρό μινυμα 

προκειμζνου να ενθμερωκεί το 

κοινό για τθ νόςο του Διαβιτθ  

 

Μ ε τθν ευγενικι χορθγία τθσ 

NOVARTIS 

 

Άλλαξε Σρόπο Ηωισ 

«Σρϊω υγιεινά, 

ακλοφμαι τακτικά» 

24-26 Νοεμβρίου 2012 09:00 – 17.00 Πλατεία 

υντάγματοσ 

ΕΔΕ 

 

3ιμερο ενθμερωτικϊν δράςεων 

για τθ ςθμαςία τθσ υγιεινισ 

διατροφισ και τθσ άςκθςθσ ςτο 



πλαίςιο του «Μινα Διαβιτθ» 

Από τισ 24 – 26 Νοεμβρίου το 

κοινό που κα επιςκζπτεται τθν 

πλατεία υντάγματοσ κα 

καταγραφεί ςε ειδικό χϊρο τθν 

αγαπθμζνθ του ςυνικεια  ςε 

κζματα διατροφισ και άκλθςθσ.  

Ομάδα διατροφολόγων κα 

ενθμερϊνει για υγιεινζσ 

ςυνικειεσ και κα διανζμει 

ενθμερωτικά ζντυπα ςτουσ 

ενδιαφερομζνουσ που αφοροφν 

τθν πρόλθψθ του ςακχαρϊδουσ 

διαβιτθ 

Μ ε τθν ευγενικι χορθγία τθσ 

MSD 

 «Κάκε φωνι 

ζνα μζλλον» 

 

Ζναρξθ 18/11/12 

16/12/12 

 

11.00-14.00  Προβολι ςτα Social 

Media (twitter, 

facebook), ζντυπο 

και θλεκτρονικό 

τφπο, ραδιόφωνο 

(Ζναρξθ 18/11/12)  

Ηάππειο 

ΕΔΕ Ειδικι εφαρμογι ςτθ ςελίδα του 

facebook, μζςω τθσ οποίασ, ο 

κακζνασ από εμάσ μπορεί να 

μεταδϊςει το δικό του «κετικό» 

μινυμα για το διαβιτθ ι/και να 

προτείνει απλζσ υγιεινζσ 

ςυνταγζσ (μία από αυτζσ κα 

επιλεγεί από το ςεφ και το 

διατροφολόγο, για να 

παρουςιαςτεί τθν θμζρα τθσ 

ποδθλατοδρομίασ, ςτο event 

«ζξυπνθσ» και υγιεινισ 

διατροφισ) 

Εκδιλωςθ 1: Ποδθλατοδρομία με 



αφετθρία και τερματιςμό το 

Ηάππειο 

Εκδιλωςθ 2: «Ζξυπνθ» διατροφι 

– ςυμβουλζσ υγιεινισ διατροφισ 

και παρουςίαςθ/ εκτζλεςθ 

ςυνταγϊν μαγειρικισ από το ςεφ 

Βαγγζλθ Δρίςκα και τον κλινικό 

διατροφολόγο Χάρθ 

Δθμοςκενόπουλο (διανομι 

οδθγϊν διατροφισ ΕΔΕ) 

Με τθν ευγενικι χορθγία τθσ 

SANOFI 

 


