
 

 

Μαρούσι,8 Μαΐου 2017 

 

Θέμα: Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Drinκ IQ & 

 Αλκοόλ & Ανήλικοι) 

 

Αγαπητέ συνάδελφε Δήμαρχε, 

Με την παρούσα επικοινωνία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 

(ΕΔΔΥΠΠΥ) οργανώνει την 5η πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την Ορθή Κατανάλωση του Αλκοόλ, 

με την Aιγίδα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εκστρατεία διεξάγεται με την αποκλειστική 

υποστήριξη της Diageo.  

 

Ο στόχος της εκστρατείας αυτής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την 

κατανάλωση του αλκοόλ. Στόχος μας είναι η καλύτερη κατανόηση των συνεπειών της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ και 

η αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με το αλκοόλ και την οδήγηση, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των ατυχημάτων. 

 

Η συντονισμένη αυτή εκστρατεία ενημέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο υποστηρίζεται με παράλληλες δράσεις όπως 

καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό Tύπο καθώς και εκτεταμένη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σε Δήμους της 

Ελλάδος, σε εξεταστικά κέντρα υποψηφίων οδηγών, λιμάνια, πανεπιστήμια και θέατρα. Παράλληλα η δράση συνεχίζεται με 

την ανάρτηση των link DRINK IQ  και ΑΛΚΟΟΛ & ΑΝΗΛΙΚΟΙ σε όλα τα site των δήμων μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ.  

  

Το Drinκ IQ είναι ένας διαδραστικός ιστότοπος όπου ο δημότης 

μεταφέρεται και με πολύ απλές κινήσεις μαθαίνει τι επίδραση έχει το ποτό 

που καταναλώνει στον οργανισμό του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο 

δημότης να είναι άνω των 18 ετών.  

 

 

 

Η ιστοσελίδα της Ε.Ε.Κ.Π.Π.Υ. ΑΛΚΟΟΛ & ΑΝΗΛΙΚΟΙ περιλαμβάνει 

πληροφορίες και συμβουλές για τα συνήθη παιδιατρικά ζητήματα και 

αποτελείται από διάφορες θεματικές ενότητες, μία εκ των οποίων είναι το 

«Αλκοόλ 18+. Εξηγώ στο παιδί μου γιατί». Μέσω αυτής της ενότητας, ο 

γονέας μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες που 

έχει η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από εφήβους, τους τρόπους 

ανίχνευσης του προβλήματος, καθώς και τα μέσα αναζήτησης λύσεων και 

διεξόδων. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Για το λόγο αυτό απευθυνόμαστε σε σας προσκαλώντας σας να υποστηρίξετε την κοινή μας προσπάθεια. 

Συνημμένα στο email θα βρείτε τα banner  του Drink IQ και του ΑΛΚΟΟΛ & ΑΝΗΛΙΚΟΙ καθώς επίσης και του ηλεκτρονικού 

ενημερωτικού φυλλαδίου. Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες σας, σας προτρέπουμε να τα αναρτήσετε στο site του Δήμου 

σας ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι Δημότες σας. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλετε στην προσπάθεια 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σας. Θεωρούμε πως μέσω της συμβολής σας περισσότεροι πολίτες θα 

αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη χρόνια αυτη νόσο η οποία όμως προλαμβάνεται.  

 Στηρίξτε την πρωτοβουλία διαδραστικής ενημέρωσης των δημοτών σας για την ορθή κατανάλωση του 

αλκοόλ 

 Αναρτήστε στην ιστοσελίδα του Δήμου σας τα 2 banner που σας στέλνουμε και είναι ειδικά 

διαμορφωμένα για το ζήτημα αυτό. 

 Αναρτήστε στην ιστοσελίδα του Δήμου σας το ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο. 

 

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΔΔΥΠΠΥ 

 

 

 

Γιώργος Πατούλης 

Πρόεδρος ΚΕΔΕ 

Δήμαρχος Αμαρουσίου  

 


