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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα:  «Επιτυχημένη και ουσιαστική η ημερίδα του 6ου Forum Υγείας και Ανάπτυξης» 
 
Με μεγάλη επιτυχία διενεργήθηκε το 6ο Forum Υγείας στο Royal Theater στην Πάτρα στις 2 Ιουνίου 
2018, με την ενεργό συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και συνδιοργάνωση με την 
εβδομαδιαία εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων». Η σύμπραξη πολλών επιστημονικών συλλόγων 
και κοινωνικών φορέων στις εργασίες του Forum έφερε ένα θετικό πρόσημο στο βήμα διαλόγου και 
ενημέρωσης σε καίρια ζητήματα που εμπλέκονται στη συμμαχία ανάπτυξης και υγείας. Η εκδήλωση 
τιμήθηκε με βαρυσήμαντες παρουσίες και εκπρόσωποι φορέων.  
 

Ιατρικός τουρισμός 
 
Συνδιοργάνωση ΙΣΠ με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αχαΐας, τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Φυσιοθεραπευτών / Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας & Ηλείας και το Ιατρικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Πατρών.  
Υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).  
Συντονισμός: Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης εφημερίδας «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
 
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρούσιου, Πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και Πρόεδρος του 
ΕΛΙΤΟΥΡ. Ο κος Πατούλης εκτίμησε ότι μπορούμε να χαράξουμε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο, το 
οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά από την κεντρική εξουσία, μιας και ο Τουρισμός Υγείας, αποτελεί 
μια μορφή τουρισμού  ταχύτατα αναπτυσσόμενου σε όλο τον κόσμο, με τζίρο 40 δις ευρώ ετησίως. 
Η χώρα μας, χάρη στο βιοκλίμα της και στο άριστο επιστημονικό δυναμικό της  που πλαισιώνει τις 
σύγχρονες  υποδομές υγείας, χάρη στο συγκριτικά χαμηλό κόστος των υπηρεσιών  και, χάρη στην 
πληθώρα των ιαματικών της πηγών με ποιότητα υδάτων ανώτερη ακόμα και από τα πιο φημισμένα 
κέντρα του εξωτερικού, διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να καταστεί προορισμός Τουρισμού Υγείας.  Το 
κλίμα, οι φυσικές ομορφιές, οι θάλασσες και τα βουνά μας, αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα και το 
ιδανικό σκηνικό για την ουσιαστική ευεξία. Η εθνική στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
ανάγκη διεθνούς πιστοποίησης υπηρεσιών και συνεργασία με διεθνείς ιατρικούς οργανισμούς και 
κορυφαία ιατρικά ιδρύματα, με σκοπό τη δημιουργία ισχυρού brand και φήμης της Ελλάδας ως 
ελκυστικού προορισμού ιατρικού τουρισμού. Αναγκαία είναι η πιστοποίηση και καθιέρωση 
σύγχρονων πρακτικών στη διασφάλιση ποιότητας, την αδειοδότηση και το πλαίσιο ελέγχων, η 
εξειδίκευση του προσφερόμενου προϊόντος και η μείωση του κόστους μέσω οικονομιών κλίμακας 
στις κύριες θεραπείες και επεμβάσεις, η αξιοποίηση διεθνών δικτύων για την προσέλκυση ασθενών 
και η υποστήριξη σε πολλαπλές γλώσσες επικοινωνίας, υποστήριξη στη μεταφορά, διαμονή, online 
εξέταση, κοινή πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς από τους συνεργαζόμενους ιατρούς. 
Δεν μπορούμε να έχουμε μέλλον και να φέρουμε επενδύσεις και πλούτο στη χώρα χωρίς 
πιστοποιημένες δομές. 

Η Πρόεδρος του ΙΣΠ, Άννα Μαστοράκου αναφέρθηκε στο πολυδαίδαλο οικοσύστημα που 
απαιτείται για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, το οποίο έχει 5 βασικούς πυλώνες: η 
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τουριστική βιομηχανία, εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, οργανισμοί πιστοποίησης υπηρεσιών, 
ασφαλιστικοί οργανισμοί και διαμεσολαβητές υγείας. Οι πύλες εισόδου στην περιοχή μας δεν έχουν 
την απαιτούμενη κινητικότητα καθώς από πλευράς κρουαζιέρας, μόνο 2 αφίξεις παρατηρήθηκαν 
κατά το 2017 και τα υδροπλάνα δεν απογειώθηκαν στη φετινή σαιζόν. Υπάρχει μία αναμενόμενη 
αύξηση στις αφίξεις στο αεροδρόμιο της Αράξου καθώς και μεγάλα επενδυτικά σχέδια στην 
ξενοδοχειακή υποδομή των νομών Αχαίας και Ηλείας. Από πλευράς ιατρικού δυναμικού, υπάρχουν 
απτά παραδείγματα μονάδων δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που έχουν δυνατότητες να αναπτύξουν 
brand name και να πιστοποιηθούν ώστε να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό προϊόν που θα μπορούσε να 
καλύψει τις ανάγκες των τουριστών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Η Πάτρα βρίσκεται σε ένα 
κομβικό γεωγραφικό σημείο και μπορεί να συνδυάσει πολιτιστικό, θρησκευτικό, θεματικό τουρισμό 
και ιατρικό τουρισμό, ώστε να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό ανταγωνιστικό πακέτο με υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών.   

Ο Γιώργος Μουτούσης, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας ξεκίνησε την ομιλία του με το 
εμφατικό παράδειγμα για το κόστος μιας οδοντιατρικής επέμβασης που στο Μοντρεάλ κοστίζει 
7.000€ και στην Ελλάδα γίνεται με 1.600 € συμπεριλαμβανομένου και του αεροπορικού εισιτηρίου. 

Η Μαρία Μενενάκου, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά ανέφερε ότι υπάρχει τεράστιο 
επιχειρηματικό ενδιαφέρον.  Η οδοντιατρική, είναι η αιχμή των ειδικοτήτων και μπορεί να 
προσελκύσει ιατρικό τουρισμό. Έφερε παράδειγμα την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου ο Ιατρικός 
Τουρισμός είναι απαίτηση των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Στο Βέλγιο, κάθε πολίτης έχει στη διάθεσή 
του χωρίς προηγούμενη έγκριση το ποσό των 6.000€, αλλά η αναμονή για την κάλυψη μπορεί να 
φτάσει μέχρι και τους 7 μήνες. «Μπορούμε με μια πτήση δύο ωρών να γίνουμε κάτοχοι ενός 
ποσοστού από αυτό το μερίδιο αγοράς» είπε η κ. Μενενάκου. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρότεινε 
διαδικτυακές υπηρεσίες για την κάλυψη ιατρικών υπηρεσιών. Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι 
δεν υπάρχει πιστοποίηση για οδοντιατρικές υπηρεσίες, ενώ δεν έχει ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία ώστε να επιτρέπεται η μασκούλα αζώτου, ως μέσο ήπιας αναισθησίας. 

Η Αμαλία Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας και Ηλείας του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ιαματικά λουτρά της Κυλλήνης, αλλά και 
στο Κέντρο Αποκατάστασης που λειτουργεί στον «Ολύμπιον», τονίζοντας ότι χρειαζόμαστε 
περισσότερες υποδομές για να επισκεφτούν τη χώρα μας τα άτομα με κινητικά προβλήματα. 
Πρότεινε ακόμη να υπάρξει σχεδιασμός παροχής υγείας σε άτομα τρίτης ηλικίας συνδυάζοντας τα 
πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας. Δεν παρέβλεψε ωστόσο τα μειονεκτήματα, όπως η 
γραφειοκρατία και η εσφαλμένη νοοτροπία, αλλά και οι αντικειμενικές αδυναμίες όπως η οικονομική 
κατάσταση, η πλημμελής πληροφόρηση και η έλλειψη πιστοποίησης στην ποιότητα των υπηρεσιών. 

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος, Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου ανέφερε ότι 
οι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν σχετικά λιγότερο για ιατρικούς σκοπούς, ίσως επειδή οι ανάγκες υγείας τους 
καλύπτονται σε μεγαλύτερο βαθμό από δημόσια συστήματα υγείας ή ασφάλισης. Αντίθετα η μεσαία 
τάξη στην Ασία και στην Αμερική τείνει να πληρώνει ιδιωτικά, και ίσως αυτό εξηγεί την μεγαλύτερη 
ανάπτυξη προορισμών στην Ασία και την Νότιο Αμερική. Το Δίκτυο Τουρισμού Υγείας Πελοποννήσου 
αποτελεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
τουρισμού υγείας σε τοπικό επίπεδο. Ιδρυτικά μέλη αποτέλεσαν εκπρόσωποι τοπικών φορέων 
παρόχων υγείας και τουριστικών υπηρεσιών. Στην πλήρη ανάπτυξή του θα δομείται από τοπικές 
νοσοκομειακές μονάδες, πρωτοβάθμια ιατρεία, ξενοδόχους, ταξιδιωτικούς πράκτορες, υπηρεσίες 
προβολής, μεταφοράς, διασφάλισης ποιότητας, και την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους άμεσα 
και έμμεσα εμπλεκόμενους με τον τουρισμό υγείας φορείς. 
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H συνεδρίαση έληξε με την πρόταση της Προέδρου του ΙΣΠ κα Μαστοράκου για συνεργασία όλων 
των φορέων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού σε μία άτυπη επιτροπή, η 
οποία θα καθορίσει τις προδιαγραφές του απαραίτητου οικοσυστήματος και τα βήματα 
μορφοποίησης ενός πλαισίου στρατηγικού σχεδιασμού προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της 
Δυτικής Ελλάδας.  

Υγεία και Διατροφή 

Την ειδική ενότητα «Υγεία και Διατροφή» συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο 
Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, το Επιμελητήριο Αχαΐας, ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & 
Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και το Παράρτημα Πάτρας της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.  
Το συντονισμό είχαν η δημοσιογράφος και τέως Βουλευτής Αχαίας, Νατάσσα Ράγιου και Κατερίνα 
Γατοπούλου, ταμίας  του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, τέως Διοικήτρια α/α του Καραμανδανείου. 
 
 Η εκδήλωση είχε την υποστήριξη σημαντικών εθελοντικών οργανώσεων στο χώρο της Υγείας: 
«Άλμα Ζωής», «Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας», 
«Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα», Πανελλήνια Αντικωφωτική και 
Λογοθεραπευτική οργάνωση, (Π.Α.Λ.Ο.), Παράρτημα Ν. Αχαΐας του Ομίλου Εθελοντών 
κατά του Καρκίνου «Αγκαλιάζω», Φλόγα Σύλ.Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασματική 
Ασθένεια, Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «Ζωή Γλυκιά». 
 
Ο Αντώνης Χαροκόπος, Βοηθός Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης αναφέρθηκε στις διατροφικές διαταραχές, στην Παχυσαρκία και τη νευρική ανορεξία. Η 
παχυσαρκία έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, οδηγώντας σε αυξημένα προβλήματα υγείας ή και 
σε μείωση του προσδόκιμου ζωής. Το Υπουργείο Υγείας έχει εντάξει την απεξάρτηση από το φαγητό 
στην αντιμετώπιση εξαρτήσεων. Η νευρική ανορεξία είναι μια σοβαρή ψυχική πάθηση με υψηλό 
ποσοστό παρενεργειών και το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από όλες τις ψυχικές ασθένειες. 
Εκδηλώνεται κυρίως στην εφηβεία και μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους κάθε ηλικίας, φύλου και 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης με προτίμηση στις γυναίκες 10 φορές περισσότερο από τους 
άνδρες. Ο κ. Χαροκόπος αναφερόμενος στο σύγχρονο τρόπο ζωής και της επιπτώσεις του στη 
διατροφή και την υγεία, παρατήρησε ότι «το φαγητό γύρω από το οικογενειακό τραπέζι τείνει να 
εκλείψει. Κάτι που έχει επίπτωση στην συνοχή της οικογένειας και αποτελεί αντικείμενο μελέτης 
τόσο της ψυχικής όσο και της κοινωνικής υγείας του οικογενειακού δεσμού». 
 
Ο Κωνσταντίνος Φασσέας, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τόνισε ότι η ποιότητα 
και η υγιεινή των τροφίμων είναι ασύγκριτα καλύτερη σήμερα χάριν στους ποιοτικούς ελέγχους, 
στην καλύτερη συντήρηση των τροφίμων και την μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Αυτό ωστόσο που έχει καταστεί επικίνδυνο «είναι η εσκεμμένη παραπληροφόρησή για 
κερδοσκοπικούς λόγους» κάνοντας αναφορά σε μύθους που σχετίζονται με τη διατροφή κι έχουν 
πλέον καταρριφθεί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μοριακή γαστρονομία, σχολιάζοντας ότι υπήρξε και 
συνεχίζει να υπάρχει εκμετάλλευση του όρου. «Ο κλάδος αυτός της επιστήμης απευθύνεται σε 
ανθρώπους που γνωρίζουν την επιστήμη της Φυσικοχημείας και δίνει εξηγήσεις σε διάφορες ήδη 
γνωστές τεχνικές της μαγειρικής, ενώ έχει δώσει και κάποιες ιδέες για καλύτερο αποτέλεσμα στην 
επεξεργασία των τροφίμων» είπε κι έφερε ως παράδειγμα την τεχνική «Sous-vide» που σήμερα 
χρησιμοποιείται πολύ σε εστιατόρια αλλά και σπίτια, η οποία σχετίζεται με μια συσκευή που εδώ και 
δεκαετίες χρησιμοποιείται στα βιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια, το «υδατόλουτρο».  
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«Υγεία είναι η σωματική και πνευματική ευεξία» σχολίασε κατά την τοποθέτησή της η Κυρατσούλα 
Παντσιώτου, Ιατρός Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα 
είναι το πιο ευλογημένο μέρος της γης». Αφιέρωσε το κύριο μέρος της ομιλίας της στην εξέλιξη και 
παραγωγή πλαστικών, εξηγώντας ότι τα πλαστικά είναι συνθετικά και ημισυνθετικά οργανικά στερεά 
υλικά.  
Τα πλαστικά καταλήγουν στο πιάτο μας αλλά και στους πνεύμονές μας, ενώ είναι άγνωστες οι 
επιπτώσεις στην υγεία μας από τα μικροπλαστικά που περιέχονται στον αέρα, στο νερό και στα 
τρόφιμα ανέφερε κι έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, 8 εκατομμύρια τόνοι 
πλαστικών απορρίπτονται κάθε χρόνο στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Τα μικροσφαιρίδια 
διάσπασης των πλαστικών λαμβάνονται από τα ψάρια ως τροφή και βιοσυσσωρεύονται στο σώμα 
τους. Καταναλώνοντας ψάρια αποθηκεύομε στο λίπος του σώματος μας τις τοξικές ουσιών των 
πλαστικών που ρίχθηκαν στη θάλασσα η στα παράλια και κατέληξαν στο βυθό και μετά επέστρεψαν 
σιωπηλά στο σώμα μας.  
Η χρήση πλαστικών διογκώθηκε και στη χώρα μας, εξ ου και χρειάστηκε η λήψη άμεσων μέτρων. 
Από Ιανουάριο του 2018 η Ελλάδα κατήργησε τη δωρεάν πλαστική σακούλα από Super Market. Το 
Μάιο του 2018 η Ευρωπαϊκή επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τον περιορισμό της 
χρήσης πλαστικών προϊόντων. Δεν επιτρέπεται η χρήση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης, όπως 
μαχαιροπίρουνα, καλαμάκια, πιάτα, και ποτήρια. Τα πλαστικά δοχεία αναψυκτικών μιας χρήσης θα 
επιτρέπονται μόνο όταν το καπάκι και το πώμα δεν αποσπάται. Τα νέα καλαμάκια, που είναι 
φτιαγμένα από πεπιεσμένο χαρτί και αντέχουν αρκετή ώρα μέσα στον καφέ, τον χυμό ή το ποτό, 
χωρίς να διαλύονται, έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους και στα καφέ. Τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με την κ. Παντσιώτου, από το 2025 θα υποχρεούνται να συλλέγουν το 90% των 
πλαστικών δοχείων για ποτά, μέσω συστήματος εγγύησης επιστροφής. Οφείλουμε να αφήσουμε 
στην επόμενη γενεά ένα περιβάλλον τουλάχιστον βιώσιμο» κατέληξε.  
 
Στη σχέση της διατροφής με τον καρκίνο αναφέρθηκε η Μαρία Κογκόλη, Φυσικός, Κλινική 
Διαιτολόγος, Απόφοιτος Χαροκοπειίου Πανεπιστημίου. Επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την κύρια 
αιτία θανάτου στην Αμερική και την πρώτη κύρια αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Ο όρος «καρκίνος» 
αναφέρεται στην υπερβολική, χωρίς προγραμματισμό, ανάπτυξη κυττάρων του οργανισμού, που 
ήταν φυσιολογικά, μέχρι τη στιγμή της έναρξης της διαδικασίας καρκινογένεσης» εξήγησε η ίδια και 
προσδιόρισε τις αιτίες καρκινογένεσης. Γονίδια, λοιμώξεις και περιβάλλον είναι οι κύριες αιτίες, ενώ 
σε ό,τι αφορά το περιβάλλον μίλησε για τη συνάφεια με το κάπνισμα, τον ήλιο, την ακτινοβολία και 
τη διατροφή. Τα άτομα που είναι παχύσαρκα έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν διαφόρων 
ειδών καρκίνο» ανέφερε η κ. Κογκόλη τονίζοντας ότι μία υγιεινή διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες 
μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην πρόληψη του καρκίνου παρεμβαίνοντας και παρεμποδίζοντας 
τον σχηματισμό καρκινογόνων ουσιών. Επίσης σημαντικό για μια υγιεινή διατροφή είναι να 
αποφεύγεται η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων με καρκινογόνες ουσίες. Σύμφωνα με την 
ίδια, η διατήρηση υγιούς βάρους και η σωστή διατροφή είναι καθοριστικοί παράγοντες για την για 
την πρόληψη καρκίνου και των αυτοάνοσων νοσημάτων. Πρόσθεσε ότι οι ασθενείς από αυτοάνοσο 
νόσημα καλό είναι να ακολουθούν μια υγιεινή διατροφή, από την οποία πρέπει να λείπουν τα 
επεξεργασμένα τρόφιμα, τα τεχνητά χρώματα/γεύσεις/γλυκαντικά, τα συντηρητικά, το γλουταμινικό 
μονονάτριο (MSG), η βουτυλική υδροξυανισόλη (ΒΗΑ), το βουτυλικό τολουόλιο υδροξυλίου (ΒΗΤ), 
οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, τα τρανς λιπαρά και τα επεξεργασμένα σάκχαρα. 
 
«Η υγιεινή διατροφή ως ευκαιρία για την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής», ήταν το θέμα που 
προσέγγισε ο Χάρης Ανδρικόπουλος, Operation Manager της Ανδρικόπουλος ΑΕΒΕ, υπεύθυνος 
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Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Αχαΐας. Στην κατεύθυνση αυτή θεώρησε 
ότι η περιοχή μας έχει σημαντικές προοπτικές και αυτό γιατί διαθέτει μικρό μέγεθος των 
παραγωγικών μονάδων, ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους, πρωτογενή παραγωγή με προϊόντα 
υψηλής διατροφικής αξίας (λάδι, μέλι, καρύδια, σταφίδα, φασόλια κ.ά.), δυναμικό τοπικό εμπόριο και 
υπηρεσίες, φορείς που προωθούν την καινοτομία (π.χ. Πανεπιστήμιο, Επιμελητήριο κ.ά.), όπως 
επίσης εγγύτητα σε μεγάλες αγορές (Αθήνα, Ιταλία) 
Αναφέρθηκε στην τάση που υπάρχει για τη κατανάλωση υγιεινών προϊόντων για αυτό -όπως είπε - 
πρέπει να στραφούμε προς την παραγωγή υγιεινών προϊόντων, ώστε να αποτελέσει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, η εξειδίκευση και η διαφοροποίηση. Kατέληξε με τη φράση του Ιπποκράτη «Η τροφή 
να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου να είναι η τροφή σου». 
 
Την εκδήλωσαν τίμησαν σημαίνοντες εκπρόσωποι του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Πατρών κκ 
Χρυσόσοτομου, πολιτικών φορέων, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικών, 
παραγωγικών και κοινωνικών φορέων :  
 
 

1. Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Σκαδαρέσης (Εκπρόσωπος Ι.Μ. Πατρών) 
2. Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Απόστολος Κατσιφάρας 
3. Δήμαρχος Πατρέων κ. Κώστας Πελετίδης 
4. Βουλευτές Αχαΐας: 

a. Σία Αναγνωστοπούλου - τ. Αν. Υπουργός Παιδείας – Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
b. Ανδρέας Ριζούλης – Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
c. Ιάσων Φωτήλας – Βουλευτής ΝΔ 
d. Ανδρέας Κατσανιώτης – Βουλευτής ΝΔ 
e. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου -  Βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
f. Νίκος Νικολόπουλος Πρόεδρος τους Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος - 

Ανεξάρτητος Βουλευτής 
5. Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφ. Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος 
6. Αντπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας κ. Κώστας Καρπέτας 

7. Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης ΠΔΕ κ. Δημήτρης Δριβίλας 
8. Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & βοηθό 

Περιφερειάρχη κ. Αντώνιο Χαροκόπο 
9. Πρόεδρος Ιατρικού Τμήματος Παν/μίου Πατρών κ. Δημήτριος Γούμενος 
10. Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Τρύφωνας Μαρλαφέκας 
11. Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας  Γ. Κουτρουμάνης 
12. τ. Βουλευτής κ. Αθανάσιος Νταβλούρος 
13. τ. Νομάρχης Αχαΐας κ. Δημήτρης Κατσικόπουλος 
14. τ.  Δήμαρχος Πατρέων κ. Ανδρέας Καράβολας 
15. τ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νίκος Τζανάκος  
16. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πατρέων, κ. Ανδρέας Νικολάου 

17. Πρόεδρος Ι.Σ. Αγρινίου κ. Παπαθανάσης Παντελής 
18. Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας κ. Διονύσιος Γαρμπής 
19. Αντιπρόεδρος Ι.Σ. Πατρών κ. Γεώργιος Σκρουμπής 
20. τ. Πρόεδρος Ι.Σ. Πατρών κ. Δημήτριος Σιαμπλής 
21. τ. Αντιπρόεδρος ΙΣ Πατρών κ. Μαριάννα Σταματιάδου   
22. Μέλος ΔΣ Ι.Σ. Πατρών κ. Κωνσταντίνος Σβόλης 
23. Πρόεδρος ΟΕΒΕΣΝΑ, κ. Παναγιώτης Σκέντζος 
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24. Πρόεδρος ΝΟΔΕ Αχαΐας της Ν.Δ., κ Ανδρέας Μαζαράκης 
25. Διευθυντής Καταστήματος ΕΤΕ, κ. Θωμάς Γιαννόπουλος 

26. Αντιπρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος  
27. Συντονιστής Δ/ντής Παιδιατρικής Κλινικής Καραμανδανείου κ. Κροκιδάς 
28. Γραμματέας ΕΙΝΑ, συντονιστής Δ/ντής Γενικής Ιατρικής, κ. Σπύρος Μάρκου 

29. Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Παν/μίου Πατρών κ. Κων/νος Γκιάλας 
30. Πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Εκπαίδευσης παιδιού και εφήβου με Αυτισμό Νομού 

Αχαΐας, κ. Θωμάς Γκορίλας 
31. Πρόεδρος Σοροπτιμιστικού Ομίλου κ. Γεωργία Μοσχωνά 
32. τ. Πρόεδρος Σοροπτιμιστικού Ομίλου κ. Ελένη Γκέκα-Τριανταφυλλοπούλου  
33. Σύλλογοι –Σωματεία Ασθενών 

a. Αγκαλιά ΖΩ, Όμιλος Εθελοντών κατά  του καρκίνου- Παρ. Πάτρας 
b. ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ-Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Παρ. Πάτρας 
c. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Παρ. Πάτρας     
d. Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥ Χαλανδρίτσας 
e. Ελληνική Ένωση Σκλήρυνσης κατά πλάκας             
f. Σωματείο Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ      
g. Φλόγα Σύλ. Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασματική Ασθένεια (Πελοποννήσου) 
h. Σύλλογος Ρευματοπαθών ΕΛΕΑΝΑ Παρ. Πάτρας 
i. Π.Α.Λ.Ο. Πανελλήνια Αντικωφωτική & Λογοθεραπευτική Οργάνωση - Ινστιτούτο 

Λογοθεραπείας – σχολή ολικής επικοινωνίας 

 
 
 
Ευχαριστούμε θερμά τον κ Γιαλένιο Παναγιώτη για την αγαστή συνεργασία κατά τη συνδιοργάνωση 
του 6ο Forum υγείας, τους συνδιοργανωτές της ημερίδας, τον κ Πατούλη Γεώργιο για την τιμητική 
του παρουσία, τους συντονιστές, τους καταξιωμένους ομιλητές, τους επίτιμους καλεσμένους, τους 
εκπροσώπους των φορέων και τους πολίτες που μας τίμησαν με την παρουσία τους. 
 
 
 

Η Πρόεδρος          Ο Αντιπρόεδρος        Ο Γραμματέας 
 
 
 

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας 


