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ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παγκόσμια Ημέρα για την Υπέρταση_ 17 Μαΐου 2017, (World
Hypertension Day) με θέμα: «Γνωρίζετε εάν έχετε Υπέρταση;
Μετρήστε την πίεσή σας» (Know Your Blood Pressure).
ΣΧΕΤ: 1. Το με αριθμ. Γ3δ/ΔΦ4.3,ΦΑΥ9/οικ.9350/8.2.2016 έγγραφο της Δ/νσης
Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, με θέμα: Υπενθύμιση του αρ. πρωτ. Γ3δ/ΔΦΑΥ 9 /Γ.Π./οικ.
60005/5.08.2015 εγγράφου,της Δ/νσης Π.Φ.Υ. & Πρόληψης, με θέμα «Καθορισμός
ενιαίων διαδικασιών έκδοσης Εγκυκλίων για Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες
/Εβδομάδες».
2. Το από 28.04.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα, με συνημμένα αρχεία, της Ελληνικής
Εταιρείας Υπέρτασης.
Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής
Υγείας και Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας για την Υπέρταση, που καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (Π.Ο.Υ.) και είναι η 17η Μαΐου 2017 εκάστου έτους, ενημερώνει για τα
ακόλουθα:
Α. Η Παγκόσμια Ημέρα για την Αρτηριακή Υπέρταση θεσπίστηκε το 2005, από την
Παγκόσμια Ένωση κατά της Υπέρτασης (World Hypertension League), με σκοπό
την ενημέρωση, την πληροφόρηση

και

την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού

σχετικά με την Αρτηριακή Υπέρταση, τα μέτρα πρόληψης εμφάνισης αυτής, την
σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και του αποτελεσματικού ελέγχου της και κατά
συνέπεια την πρόληψη των επιπλοκών που επιφέρει.
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Για την τριετία 2015- 2018 το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Αρτηριακή
Υπέρταση είναι

«Γνωρίζετε εάν έχετε Υπέρταση; Μετρήστε της πίεσή σας»

(Know Your Blood Pressure).
Στόχος της εν λόγω εκστρατείας ενημέρωσης, είναι να προβάλει το πόσο σημαντικό
είναι να γνωρίζουν όλοι στον γενικό πληθυσμό, εάν πάσχουν από Αρτηριακή
Υπέρταση.
Β. Σύμφωνα με την WHL, η αρτηριακή πίεση πρέπει να είναι μικρότερη από 140/90
mmHg για τον γενικό πληθυσμό και τους υπερτασικούς χωρίς επιπλοκές, ενώ για τα
άτομα με σακχαρώδη διαβήτη ή χρόνια νεφρική νόσο, θα πρέπει να είναι μικρότερη
από 130/80 mmHg.
Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί μια «σιωπηλή» νόσο, καθώς δεν παρουσιάζει
σαφή συμπτώματα, ενώ διαχωρίζεται σε δύο τύπους την ιδιοπαθή

και την

δευτεροπαθή υπέρταση, με βάση τους παράγοντες που την προκαλούν.
Η ιδιοπαθής υπέρταση είναι ο

πιο κοινός τύπος, ωστόσο οι αιτίες της είναι

άγνωστες. Οι αιτίες της δευτεροπαθούς υπέρτασης, είναι η νεφρική βλάβη,
παθολογικές καταστάσεις των επινεφριδίων, το σύνδρομο άπνοιας, η δυσλειτουργία
του θυρεοειδούς αδένα, η υπέρταση της κύησης, τα φάρμακα, αγγειακά και
νευρογενή αίτια, κ.λ.π.
Αποτελεί επίσης μια κληρονομική ασθένεια που είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί
στα παιδιά από γονείς που πάσχουν από υπέρταση ή έχουν οικογενειακό ιστορικό
σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκίας, καπνίσματος, έλλειψης άσκησης, υπερβολικής
κατανάλωσης αλκοόλ, λήψης από του στόματος αντισυλληπτικών χαπιών, κ.α.
Η αρτηριακή υπέρταση παραμένει ο κύριος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για
την αποφυγή νόσου ή θανάτου διεθνώς. Αποτελεί την πρώτη αιτία για εκδήλωση
νόσου στις αναπτυγμένες χώρες και την πρώτη αιτία καρδιαγγειακού νοσήματος.
Ειδικότερα, θεωρείται ως ο ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου για εγκεφαλικό
επεισόδιο και ένας από τους ισχυρότερους για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου,
εμφράγματος και καρδιακής ανεπάρκειας.
Γ. Στην Ευρώπη περίπου το 50% των θανάτων σε άνδρες και γυναίκες, αποδίδεται
στα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Στην Ελλάδα πάνω από το 1/3 των ενηλίκων έχουν υπέρταση και πάνω από το 1/2
των ηλικιωμένων. Το 40% των υπερτασικών ατόμων είναι αδιάγνωστοι και μόνο
το 20% έχουν επιτύχει καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης με φαρμακευτική
θεραπεία. Οι άνδρες και οι νεότεροι υπερτασικοί έχουν μεγαλύτερα ποσοστά
αρρύθμιστης υπέρτασης (Εθνική Μελέτη ΕΜΕΝΟ 2015-16, ανάλυση 4.000 ατόμων).
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Στην Ελλάδα περίπου 2.000.000 Έλληνες πάσχουν από υπέρταση, από αυτούς,
περίπου οι 800.000 είναι αδιάγνωστοι και αντιστοίχως περίπου 1.500.000 είναι
αρρύθμιστοι. (Πηγή: Ε.Ε.Υ.,σχετ.1)
Δ. Η αρτηριακή υπέρταση είναι εύκολο να διαγνωστεί και υπάρχουν διάφορα μέσα
για να μειωθεί χωρίς φάρμακα αλλά και καλά μελετημένα και δραστικά φάρμακα
ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και να προληφθούν οι επιπλοκές της.
Η υγιεινή διατροφή με πολλά φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά χωρίς πολλά
λίπη, η μείωση στην κατανάλωση του αλατιού στο φαγητό, η τακτική σωματική
άσκηση (π.χ. γρήγορα βάδισμα για τουλάχιστον μισή ώρα τις περισσότερες μέρες της
εβδομάδας), η διατήρηση κανονικού σωματικού βάρους, η αποφυγή υπερβολικής
κατανάλωσης αλκοόλ και η διακοπή του καπνίσματος, είναι παράγοντες που
μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική μείωση της αρτηριακής πίεσης αλλά
και να προλάβουν ή να καθυστερήσουν την εμφάνιση της αρτηριακής υπέρτασης.
Σήμερα υπάρχουν διάφορες επιλογές για την φαρμακευτική θεραπεία της νόσου,
η οποία εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία από τα καρδιαγγειακά επεισόδια
χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες.
Για να επιτευχθεί άριστη ρύθμιση της πίεσης, συχνά χρειάζεται συνδυασμός 2 ή
περισσότερων φαρμάκων. Η θεραπεία επιλέγεται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά,
ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή.
Η θεραπεία είναι καθημερινή (συνήθως μόνο πρωινή, ή λιγότερο συχνά 2 ή
σπάνια 3 φορές την ημέρα) και όχι περιστασιακή ή μεταβαλλόμενη ανάλογα με
τις τιμές της πίεσης που βρίσκει ο ασθενής στο σπίτι.
Η μακροχρόνια επίτευξη άριστης ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης, μειώνει
σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. (Πηγή : Ε.Ε.Υ.,σχετ.1)
Ε. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση
2007-2013» και του έργου

«Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής

Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», με τον επιστημονικό συντονισμό της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, διατυπώθηκαν 45 Συστάσεις για τη διαχείριση
της αρτηριακής υπέρτασης.
Οι

εν λόγω Κατευθυντήριες

Οδηγίες Γενικής Ιατρικής εγκρίθηκαν με

την

υπ΄αριθμ. 4 Απόφαση της 260ης /10.02.2017 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ και η οποία έγινε
αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας. Οι εν λόγω Οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην
κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www. moh.gov.gr).
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Στο πλαίσιο της εν λόγω Κατευθυντήριας Οδηγίας, γίνεται αναφορά στη
Διάγνωση και στα διαγνωστικά εργαλεία που σχετίζονται με τον έλεγχο της
αρτηριακής πίεσης, την ορθή διαδικασία μέτρησης και αξιολόγησης αυτής, τη
διαφοροποίηση της αρτηριακής υπέρτασης από την υπέρταση λευκής μπλούζας και
την συγκαλυμμένη υπέρταση, την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι
με πιστοποιημένα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα βραχίονα. (Συστάσεις 1-7).
Επίσης, στον άξονα Παρεμβάσεις (φαρμακευτικές και μη ), μεταξύ άλλων
αναφέρεται η προτροπή σε υπέρβαρα άτομα για ελάττωση του σωματικού τους
βάρους, η διακοπή καπνίσματος, η κατάλληλη διατροφή για την πρόληψη και τον
έλεγχο της νόσου καθώς και θέματα που σχετίζονται

με την κατά περίπτωση

διαχείριση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου (Συστάσεις 8-38).
Ακολούθως, αναφέρονται Συστάσεις που σχετίζονται με την παραπομπή των
ασθενών για περαιτέρω περίθαλψη και φροντίδα.(Συστάσεις 39-40), καθώς και τη
συνεργασία με επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας για ειδικότερα θέματα
διαχείρισης της νόσου και φροντίδας υγείας σε επίπεδο κοινότητας ( Συστάσεις 4145).
ΣΤ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά η ανάπτυξη, οργάνωση και
υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών και δράσεων:
Ενημέρωσης- πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης /πολιτών,
μαθητών, εφήβων, επαγγελματιών υγείας και διάφορων κατηγοριών ευπαθών
ομάδων πληθυσμού πολιτών, για τη σημασία του τακτικού και ορθού έλεγχου της
αρτηριακής πίεσης, την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και την
τακτική

σωματική

άσκηση,

τον

έλεγχο

της

χρήσης

αλκοόλ,

την

αποτροπή/διακοπή της καπνιστικής συνήθειας, την σπουδαιότητα του ελέγχου
των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης της αρτηριακής

υπέρτασης, την

αναγκαιότητα της έγκαιρης ανίχνευσης, διάγνωσης και του αποτελεσματικού
ελέγχου αυτής.
Επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας καθώς και άλλων στελεχών αρμόδιων
υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που απασχολούνται σε δομές και
υπηρεσίες για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και γενικότερα τη διαχείριση
της νόσου της Υπέρτασης.
Επίσης, ανάλογες δράσεις επιμόρφωσης δύνανται να υλοποιηθούν σε φορείς,
Μονάδες Υγείας και Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και
ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΠΕΔΥ, σε υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της Τοπικής
και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στις υπηρεσίες και τις Σχολικές
4
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Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να
ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά και οι νέοι σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου
της Υπέρτασης και στην υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής.
Οι εν λόγω δράσεις, προτείνεται να αναπτυχθούν με την συνεργασία τοπικών και
περιφερειακών φορέων και υπηρεσιών και των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων,
Επιστημονικών Εταιρειών σχετικών με την Υπέρταση ή άλλων

αρμόδιων

επιστημονικών και επαγγελματικών Φορέων, προκειμένου να επιμορφωθούν σε
θέματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, της κατάλληλης θεραπείας, καθώς και
της ευρύτερης ευαισθητοποίησης των πολιτών για την Υπέρταση.
Ανάπτυξης πρωτοβουλιών για διαμόρφωση καλών πρακτικών και δημοσιοποίηση
αυτών, σχετικά με την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα.
Ειδικότερα, ενδεικτικά προτείνεται:
 Ανάρτηση αφισών και διανομή ενημερωτικού υλικού και εντύπων με οδηγίες,
παροτρύνσεις και συμβουλές προς τους πολίτες αλλά και προς ειδικότερες ομάδες
πληθυσμού, όπως γονείς, νέους, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, κ.α.
 Ανάρτηση του ενημερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες Φορέων, ώστε οι
ενδιαφερόμενοι πολίτες να έχουν την δυνατότητα αναζήτησης συμβουλών
σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου της υπέρτασης.
 Προβολή των μηνυμάτων και των στόχων της εκστρατείας για την Παγκόσμια
Ημέρα για την Υπέρταση, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού, μέσω των δελτίων ειδήσεων και της διοργάνωσης ειδικών εκπομπών.
 Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου τα συμμετέχοντα μέλη έχουν
την δυνατότητα να συζητούν, να μοιράζονται εμπειρίες και φωτογραφίες/video,
με στόχο τη διάχυση πληροφορίας, την αλληλοϋποστήριξη και την ενδυνάμωση
της κοινωνικής συνοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η ανάπτυξη διαλόγου – κατάθεσης ερωτημάτων προς
φορείς υγείας, ή άλλους αρμόδιους φορείς σχετικά με τους ανωτέρω θεματικούς
άξονες.
Ζ.

Προκειμένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και

ενέργειες, προτείνεται

οι αρμόδιοι επαγγελματίες υγείας, όπως γενικοί ιατροί,

παθολόγοι, καρδιολόγοι, ιατροί δημόσιας υγείας, νοσηλευτές –τριες, επισκέπτεςτριες υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, διαιτολόγοι κ.α., να συνεργαστούν σε κάθε
επίπεδο με φορείς, υπηρεσίες, Νοσοκομεία, Μονάδες Υγείας της Πρωτοβάθμιας
5
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Φροντίδας Υγείας, Μ.Κ.Ο./Α.μ.Κ.Ε., προσανατολισμένες σε θέματα πρόληψης,
διάγνωσης και θεραπευτικής διαχείρισης της αρτηριακής υπέρτασης.
Η. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επαγγελματίες υγείας δύνανται να αναζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται με την υπέρταση , στους
ακόλουθους ιστότοπους.
Διεθνείς Ιστότοποι
WORLD HYPERTENSION LEAGUE http://www.whleague.org/
EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION http://www.eshonline.org/
INTERNATIONAL SOCIETY OF HYPERTENSION http://ish-world.com/

Ιστότοποι στην Ελλάδα:
Υπουργείο Υγείας www. moh.gov.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ www.hypertasi.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.hcs.gr

Θ. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά
τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόμενο
Φορέα, για την προώθηση των αναφερομένων κατά περίπτωση ενεργειών.
Επίσης, το Γραφείο

Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας,

παρακαλείται όπως εκδώσει δελτίο τύπου προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά όλα
τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρακαλείται να αναρτήσει στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου, στον άξονα «Υγεία» και στην ενότητα «Δ/νση
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/Δράσεις και Προγράμματα Αγωγής Υγείας
/Παγκόσμιες Ημέρες για την Υγεία», την παρούσα εγκύκλιο.
Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.Προεδρία της Δημοκρατίας Βασ. Γεωργίου Β΄2, 10028 Αθήνα
2. Βουλή των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 2-6, 10021 Αθήνα
3. Ακαδημία Αθηνών , Ελ. Βενιζέλου 28, 10679 Αθήνα
4. Υπουργεία, Δ/νσεις Διοικητικού, (για ενημέρωση υπηρεσιών και εποπτευόμενων
φορέων)
5. Υπουργείο Υγείας
α) Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες, Γραφ. κ.κ. Διοικητών (με την παράκληση
να ενημερωθούν όλοι οι εποπτευόμενους φορείς τους).
β) Όλους τους εποπτευόμενος Φορείς, ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ
γ) Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, Γραφ. κ. Διοικητή
δ) Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αποστόλου 12, Γραφ. κ. Προέδρου, 15123 Μαρούσι Αττικής
ε) Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1, τ.κ.
11527, Αθήνα
στ) ΣΕΥΥΠ Γραφ. κ. Γεν. Επιθεωρητή
ζ) ΚΕΕΛΠΝΟ, Γραφ. κ. Προέδρου, Αγράφων 3-5, 15123 Μαρούσι Αττικής
η) Γραφ. Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
ι) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. ΕΣΔΥ Γραφ. κ. Κοσμήτορος, Λ. Αλεξάνδρας 196, τ.κ. 11521, Αθήνα
7. Όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Χώρας (για ενημέρωση Σχολών και Τμημάτων)
8. Γ.Ε.Σ. Δ/νση Υγειονομικού Λ. Κανελλοπούλου Π. 1 & Κατεχάκη , τ.κ. 11525,
Αθήνα.
9. Γ.Ε.Α. Δ/νση Υγειονομικού Π. Κανελλοπούλου 3, τ.κ. 11525, Αθήνα
10. Γ.Ε.Ν. Δ/νση Υγειονομικού, Δεινοκράτους 70, τ.κ. 11521, Αθήνα
11. Περιφέρειες της Χώρας, Γραφ. κ.κ. Περιφερειαρχών (για ενημέρωση των
αρμόδιων υπηρεσιών των Π.Ε.)
12. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Γραφ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων (για ενημέρωση ΟΤΑ)
13. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) , Γ. Γενναδίου 8. 10678 Αθήνα
14. Ελληνικό

Διαδημοτικό

Δίκτυο

Υγιών

Πόλεων

–

Προαγωγής

Υγείας,

Παλαιολόγου 9 15124, Μαρούσι Αττικής
15. Πανελλήνιος

Φαρμακευτικός

Σύλλογος,

Πειραιώς

134,

11854

Αθήνα

(ενημέρωση Μελών )
16. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Πλουτάρχου 3, και Υψηλάντους, 19675,Αθήνα
(ενημέρωση Μελών)
17. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας Λ. Αλεξάνδρας 215, 11623 Αθήνα
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18. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23 τ.κ.11525 Αθήνα (Ενημέρωση
Επιστημονικών Εταιρειών)
19. Διαρκής Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος, Ι. Γενναδίου 14,11521 Αθήνα
(για ενημέρωση Ι.Μ.)
20. Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 111 (2ος όροφος), 115 27,
Αθήνα
21. ΄Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας, Βασ. Σοφίας 47, τ.κ. 10676, Αθήνα (ενημέρωση
Μελών)
22. Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Τοσίτσα 19. 10683. Αθήνα
23. Σύλλογος

Επιστημόνων

Μαιών

–των,

Αρ.

Παππά

2,

τ.κ.

11521,

Αθήνα,(ενημέρωση Μελών)
24. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών –τριών, Παπαρηγοπούλου 15, τ.κ. 10561,
Αθήνα (ενημέρωση Μελών )
25. Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17 , τ.κ.10432 , Αθήνα
26. Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, 10672 Αθήνα
27. Ι.Κ.Α. Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Αγίου Κωνσταντίνου 8, 10241 Αθήνα
28. Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας :
α) Για λογαριασμό Δημόσιας Τηλεόρασης β) Για λογαριασμό Δημόσιας
Ραδιοφωνίας Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, 10163 Αθήνα (δύο (2)
αντίγραφα του εγγράφου).
32. MEGA CHANNEL, Λεωφ. Μεσογείων 117 και Ρούσου 4 ,11525 Αθήνα
33. ANTENNA, Κηφισίας 10-12, 15125 Μαρούσι Αττικής
34. ALPHA TV, 40ο χλμ Αττικής Οδού (Σ.Ε.Α. Μεσογείων , Κτίριο 6) Κάντζα
Αττικής
35. STAR CHANNEL,Βιλτανιώτη 36, 14564 Κάτω Κηφισιά Αττικής
36. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πειραιώς 100, 11854 Αθήνα
37. ANTENNA 97,2 FM, Κηφισίας 10-123 15125 Μαρούσι Αττικής
38. SKAI 100,3 FM, Φαληρέως 2 και Εθνάρχου Μακαρίου, 18547 Ν. Φάληρο
Αττικής.
39. ΕΣΗΕΑ Ακαδημίας 20, 10671, Αθήνα
40. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου
236, τ.κ.16341 ( Με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους Συλλόγους Μέλη)
41. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφ. κ. Υπουργού Υγείας
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2. Γραφ. κ. Αν. Υπουργού
3. Γραφ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων (2)
4. Γραφ. κ.κ. Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων (3)
5. Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα του Υπουργείου
6. Δ/νση Δημόσιας Υγείας
7. Δ/νση Π.Φ.Υ & Πρόληψης
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