
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Έχοντας ως οδηγό το όραμα και την ευθύνη μας έναντι της κοινωνίας και των μελών μας, από την 

έναρξη του τρέχοντος έτους μέχρι σήμερα το Εθνικό Κέντρο «Exercise is Medicine-Greece»  

πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις. 

 

 Παρουσιάσεις στη διαδικτυακή εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας (Ιανουάριος 2021).  

 

 Διάλεξη με θέμα: “Exercise is Medicine’’-  Στρογγυλή τράπεζα με θέμα “ Άσκηση και διατροφή 

στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας’’, στα πλαίσια του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου της 

Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας (Ιανουάριος 2021). 

 

 Δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο με τίτλο “Η άσκηση στη ζωή μας” (Ιανουάριος 2021).  

 

 Συνεργασία του “Exercise is Medicine” (ΕΙΜ) με την ειδικότητα «Άσκηση και Υγεία – Θεραπευτική 

Άσκηση» του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε θέματα εφαρμογής της άσκησης σε 

κλινικούς πληθυσμούς (Φεβρουάριος 2021). 

 

 ΓΣ μελών του Εθνικού μας Κέντρου (Μάρτιος 2021). 

 

 Διοργάνωση δωρεάν διαδικτυακής εκδήλωσης με τίτλο «Η άσκηση είναι φάρμακο» (Μάρτιος 

2021). 

 

 Ομιλία με θέμα: «Ρευματικές παθήσεις – Ο ρόλος της άσκησης» - Διαδικτυακή εκδήλωση της 

Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) με θέμα «Ρευματικά νοσήματα-

Συμβουλές για καλύτερη ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα», Αθήνα (Μάρτιος 2021). 

 

 Ομιλία με θέμα: «Το “Exercise is Medicine” ως πυλώνας της Καρδιολογικής Αποκατάστασης» 36ο 

Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας, Αθήνα (Μάρτιος 2021). 

 

 Συνέντευξη του Προέδρου του EIM-Greece Ομότιμου Καθηγητή κ. Γιάννη Κουτεντάκη στη Νέα 

Τηλεόραση Κρήτης (Απρίλιος 2021). 

 

 

http://anoiahellas.gr/
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 Συμμετοχή του ΕΙΜ στο 1ο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης, Άγιος 

Νικόλαος, Κρήτη, (Μάιος 2021). 

 

 Επιμορφωτικό Διαδικτυακό Σεμινάριο εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής με θέμα «Ο 

πολυδιάστατος ρόλος της Φυσικής Αγωγής στην υγεία των μαθητών», στο πλαίσιο των 

επιμορφωτικών δράσεων των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής, 

Αθήνα (Μάιος 2021). 

 

 Διοργάνωση Πανελληνίου μαθητικού διαγωνισμού αφίσας με θέμα «Η Άσκηση είναι Φάρμακο» 

με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και βράβευση των έργων των μαθητών (Μάιος 2021).   

 

 Κύκλος μαθημάτων επιμορφωτικής εκπαίδευσης και Πιστοποίησης σε συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης  (Μάιος – Οκτώβριος 2021).  

 

 Ομιλία με θέμα: “Συστάσεις άσκησης για άτομα με παχυσαρκία”, στο πλαίσιο ημερίδας του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία, με τίτλο «Παχυσαρκία - Παλαιά 

προβλήματα - Νέοι στόχοι», Αθήνα (Ιούνιος 2021). 

 

 Υποβολή προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΙΘ) του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η 

άσκηση είναι φάρμακο» για μαθητές Λυκείου (Ιούνιος 2021). 

 

 Ομιλία με θέμα: «Ο ρόλος της άσκησης και του τρόπου ζωής στην πρόληψη του καρκίνου». 

Διαδικτυακή Επιστημονική Διημερίδα της Ερευνητικής Εταιρείας Ουρογεννητικής Ογκολογίας με 

θέμα “Καρκίνος Ουροποιητικού (προστάτου, κύστεως, νεφρών) - Εξελίξεις στην Ογκολογία" 

(Ιούνιος 2021). 

 

 Υποβολή αιτήματος χορήγησης αιγίδας από το ΥΠΑΙΘ για το σεμινάριο των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο «Η άσκηση είναι φάρμακο» (Ιούλιος 2021). 

 

 Βιωματικές δραστηριότητες στη Βίτσα Ζαγορίου (Αύγουστος 2021). 

 

 Το Εθνικό Κέντρο σε συνεργασία με δύο άλλους συνεργαζόμενους φορείς (Επέκεινα Χώρα & 

Ελληνικό Δίκτυο Καταγμάτων Ευθραυστότητας), υπέβαλε ερωτήσεις –με θέμα τη 

συνταγογράφηση της άσκησης ως μέσον πρόληψης και συμπληρωματικής θεραπείας ασθενειών– 

προς όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, η πλειονότητα των οποίων τις υποστήριξε και στη 

συνέχεια τις προώθησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Σεπτέμβριος 2021). 

 

 Ομιλία με θέμα: “Η σημασία της άσκησης στην πρόληψη του καρκίνου’’ - 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ερευνητικής Εταιρείας Ουρογεννητικής Ογκολογίας, Θεσσαλονίκη (Σεπτέμβριος 2021). 

 

 Συμμετοχή με παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου στο 3ο συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου 

Καταγμάτων Ευθραυστότητας (Οκτώβριος 2021). 

https://exerciseismedicine.gr/exercise-is-medicine-%cf%83%cf%84%ce%bf-1%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1/
https://exerciseismedicine.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://exerciseismedicine.gr/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4/
https://exerciseismedicine.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d/
https://exerciseismedicine.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://exerciseismedicine.gr/%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%b1%cf%87%cf%85%cf%83/
https://exerciseismedicine.gr/%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%b1%cf%87%cf%85%cf%83/
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 Συνεργασία του ΕΙΜ με τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό «Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών – 

Κ3» σε θέματα άσκησης και ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών (Οκτώβριος 2021). 

 

 Ομιλία με θέμα: «Η αξία της άσκησης στην πρόληψη του καρκίνου» - Ενημερωτική εκδήλωση με 

θέμα «Μαζί ενημερωνόμαστε για τον καρκίνο του μαστού» του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών 

με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», Αθήνα (Οκτώβριος 2021). 

 

 «Συνταγογράφηση της άσκησης» - Επιστημονική Ημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παραγόντων 

Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα: “ Διατροφικές Παρεμβάσεις στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

των Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου", Αθήνα (Οκτώβριος 2021). 

 

 Ομιλία με θέμα: “Επιπτώσεις της καθιστικής εργασίας στους ρευματοπαθείς’’ - Διαδικτυακό 

Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) με θέμα «Ρευματικά 

νοσήματα, Χρόνιος πόνος & Εργασία», Αθήνα (Οκτώβριος 2021). 

 

 Συμμετοχή των μελών του ΔΣ σε περισσότερες από 20 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα 

διεθνή περιοδικά στο γενικό θέμα της Άσκησης & Υγείας.   

   

 Συστηματικές, εβδομαδιαίες αναρτήσεις μεταφρασμένων περιλήψεων πρόσφατα 

δημοσιευμένων άρθρων για τα οφέλη της άσκησης στην υγεία μας. 

 

Το ΔΣ του Εθνικού Κέντρου  «Exercise is Medicine-Greece» ευχαριστεί όλα τα μέλη του για τη 

συμβολή τους στη δυναμική παρουσία του Κέντρου σε Ελλάδα και εξωτερικό.  

 

 

 

“Αν μπορούσαμε να δώσουμε σε κάθε άτομο τη σωστή δόση άσκησης και διατροφής - ούτε πολύ 

λιγότερη, ούτε πολύ περισσότερη – τότε θα είχαμε βρει τον ασφαλέστερο δρόμο για την υγεία” 

 

Ιπποκράτης 460-377 π.Χ. 

https://almazois.gr/webinar-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%83
https://drive.google.com/file/d/1_XqdsnJeIgiR0agEP7kM8usRxbCA5B6z/view
https://drive.google.com/file/d/1_XqdsnJeIgiR0agEP7kM8usRxbCA5B6z/view
https://ere.gr/assets/files/ekdilosis/allon/ELEANA_2021_Programma.pdf
https://ere.gr/assets/files/ekdilosis/allon/ELEANA_2021_Programma.pdf
https://exerciseismedicine.gr/blog/

