
 

Δραστηριότητες ΕΔΕ_Μήνας Διαβήτη-Μήνας Ευαισθητοποίησης στην πρόληψη και  εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη 

Event -Θεματολογία 

δραστηριότητας 

Ημερομηνίες Ώρες Τόπος διενέργειας Διοργάνωση-Αιγίδα Περιγραφή 

Ενημερωθείτε για το 

Σακχαρώδη Διαβήτη – 

Ρυθμίστε τον 

05/11/12 - 16/12/12  Εκδηλώσεις-ομιλίες 

από Διαβητολογικά 

Κέντρα-

Διαβητολογικά 

Ιατρεία σε διάφορες 

πόλεις της Ελλάδας 

υπό την αιγίδα της 

ΕΔΕ 

ΕΔΕ  Διάθεση ενημερωτικού υλικού και 

αφισών με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Διαβήτη 2012 

 

 

Συνέντευξη Τύπου 8/11/12 12.00 THE ATHENS HILTON 

Αίθουσα Θάλεια ΙΙ 

ΕΔΕ 

 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Διαβήτη, η Ελληνική 

Διαβητολογική Εταιρεία 

εξαγγέλλει τον Μήνα Διαβήτη – 

μήνα ευαισθητοποίησης στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση της 

μεταβολικής μάστιγας του 21ου 

αιώνα, του Σακχαρώδους Διαβήτη. 

Μ ε την ευγενική χορηγία των 

ASTRA ZENECA  

NOVARTIS 



 

«Διαβητικό χωριό» 

Μαθαίνουμε 

Δυναμώνουμε 

Συνεχίζουμε 

 

10-11 Νοεμβρίου 2012 

 

 

09.00-18.00 

 

Πλατεία Κοραή 

Πειραιάς  

 

Υπό την αιγίδα της ΕΔΕ 

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ :Διοργανωτής 

 

 
 
Πολύπτυχη ενημέρωση και 
διαδραστικά δρώμενα πάνω σε 
θέματα αιχμής του Διαβήτη όπως:  
 
ο αυτοέλεγχος, η ενημέρωση –
πρόληψη  και εκπαίδευση στο 
διαβήτη,  η διατροφή και η 
άθληση 
 



Ανακοίνωση 

Φωταγώγησης 

Ζαππείου Μεγάρου - 

ελληνική συμμετοχή 

στην παγκόσμια 

πρωτοβουλία του 

Διεθνούς Οργ. Διαβήτη 

“Bring Diabetes to 

Light” 

Συνέντευξη Τύπου-  

Η Πολύπτυχη 

Προσέγγιση του 

Διαβήτη: Επιστημονική, 

Οικονομική, Κοινωνική 

Επίσημη Εκδήλωση για 

τη φωταγώγηση 

Ζαππείου Μεγάρου με 

το διεθνές μπλε χρώμα 

του Διαβήτη 

 

13/11/12 11.00 

20.00 

Ζάππειο Μέγαρο ΕΔΕ 

 

Η μοναδική συμμετοχή της 

Ελλάδας στην παγκόσμια 

πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργ. 

Διαβήτη κατά την οποία θα 

φωταγωγηθούν 252 ιστορικά 

κτίρια σε όλον τον κόσμο, 

στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα 

προκειμένου να ενημερωθεί το 

κοινό για τη νόσο του Διαβήτη  

 

Μ ε την ευγενική χορηγία της 

NOVARTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Άλλαξε Τρόπο Ζωής 

«Τρώω υγιεινά, 

αθλούμαι τακτικά» 

 

22-24 Νοεμβρίου 2012 

 

9:00 – 17.00 

 

Πλατεία 

Συντάγματος 

 

ΕΔΕ 

 

 

3ήμερο ενημερωτικών δράσεων 

για τη σημασία της υγιεινής 

διατροφής και της άσκησης στο 

πλαίσιο του «Μήνα Διαβήτη» 

Από τις 22 – 24 Νοεμβρίου το 

κοινό που θα επισκέπτεται την 

πλατεία Συντάγματος θα 

καταγραφεί σε ειδικό χώρο την 

αγαπημένη του συνήθεια  σε 

θέματα διατροφής και άθλησης.  

Ομάδα διατροφολόγων θα 

ενημερώνει για υγιεινές συνήθειες 

και θα διανέμει ενημερωτικά 

έντυπα στους ενδιαφερομένους 

που αφορούν την πρόληψη του 

σακχαρώδους διαβήτη 

Μ ε την ευγενική χορηγία της MSD 

  

 

 

«Κάθε φωνή 

 

 

 

Έναρξη 18/11/12 

 

 

 

11.00-14.00  

 

 

 

Προβολή στα Social 

Media (twitter, 

 

 

 

ΕΔΕ 

 

 

 

Ειδική εφαρμογή στη σελίδα του 

facebook, μέσω της οποίας, ο 



ένα μέλλον» 

 

16/12/12 

 

facebook), έντυπο 

και ηλεκτρονικό 

τύπο, ραδιόφωνο 

(Έναρξη 18/11/12)  

Πνευματικό Κέντρο 

Δήμου Αθηναίων  

Ακαδημίας 50 

             

καθένας από εμάς μπορεί να 

μεταδώσει το δικό του «θετικό» 

μήνυμα για το διαβήτη ή/και να 

προτείνει απλές υγιεινές συνταγές 

(μία από αυτές θα επιλεγεί από το 

σεφ και το διατροφολόγο, για να 

παρουσιαστεί την ημέρα της 

ποδηλατοδρομίας, στο event 

«έξυπνης» και υγιεινής 

διατροφής) 

Εκδήλωση 1: Ποδηλατοδρομία με 

αφετηρία και τερματισμό το 

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 

Αθηναίων 

Εκδήλωση 2: «Έξυπνη» διατροφή – 

συμβουλές υγιεινής διατροφής και 

παρουσίαση/ εκτέλεση συνταγών 

μαγειρικής από το σεφ Βαγγέλη 

Δρίσκα και τον κλινικό 

διατροφολόγο Χάρη 

Δημοσθενόπουλο (διανομή 

οδηγών διατροφής ΕΔΕ) 

Με την ευγενική χορηγία της 

SANOFI 

 


