
Παγθόζκηα Ηκέξα Σπλδξόκνπ Down- Πξόγξακκα εθδειώζεσλ 2018 

 

 

Πεγή: http://www.healthreportaz.gr/23825/pagkosmia-imera-syndromou-down-

programma-ekdiloseon/ 

 

O ύλλογορ ςνδπόμος Down Δλλάδορ πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε ελόςεη ηνπ 

ενξηαζκνύ ηεο Παγκόζμιαρ Ζμέπαρ ςνδπόμος Down ηελ Σεηάπηη 21 

Μαπηίος, ζα πξαγκαηνπνηήζεη εθδειώζεηο θη επηζθέςεηο ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε με έναπξη ηην Σπίηη 20 Μαπηίος θαη λήξη ηην Σεηάπηη 28 

Μαπηίος. 

Ο Σύιινγνο Σπλδξόκνπ Down Διιάδνο ηδξύζεθε ζηε Θεζζαινλίθε  1990 κε 

πξνηξνπή ηεο θαο. Φαξίθιεηαο Φαηδεζεβαζηνύ – Καζεγήηξηαο Παηδηαηξηθήο 

Κιηληθήο Γελεηηθήο Α.Π.Θ. Πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε νξγαλσκέλε νκάδα γνλέσλ κε 

παηδηά κε ζύλδξνκν Down ζηελ Διιάδα θαη είλαη θνξέαο Παξνρήο Υπεξεζηώλ 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο Με Κεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, εγγεγξακκέλνο ζην 

Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη επνπηεπόκελνο από απηό. 

Όπαμα ηνπ Σπιιόγνπ είλαη κηα θνηλσλία, όπνπ ζα παξέρνληαη ίζεο επθαηξίεο 

δηαβίσζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε όινπο ηνπο πνιίηεο. Γηα ην ζθνπό απηό νη αξρέο ησλ 

ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ηζόηεηαο ησλ αλζξώπσλ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Αποζηολή ηνπ Σπιιόγνπ είλαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο θαη 

πξνζέγγηζεο ησλ αηόκσλ κε ζύλδξνκν Down, κε απώηαην ζηόρν ηελ 

ππνζηεξηδόκελε εθκάζεζε θαη ςπραγσγία ησλ σθεινύκελώλ ηνπ. 

http://www.healthreportaz.gr/23825/pagkosmia-imera-syndromou-down-programma-ekdiloseon/


Σήκεξα αξηζκεί 450 κέιε θαη εμππεξεηεί πεξίπνπ 100 άηνκα ζε θαζεκεξηλή βάζε κε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη  δξαζηεξηόηεηεο , νη νπνίεο  απεπζύλνληαη θαη ζηνπο 

γνλείο. Βξίζθεηαη ζηελ νδό Καξαληβάινπ 31, Κ.Τνύκπα, ελώ ζύληνκα ζα κεηαθεξζεί 

ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Καιακαξηά. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ 

  

 Σπίηη 20/03, 10:00: Βόιηα ζην Μνλαζηεξάθη κε ην Γπ. ηςλιανό 

Ανηωναπάκη, Καθηγηηή και Ππόεδπο ηος ημήμαηορ Γενεηικήρ ηηρ Ηαηπικήρ 

σολήρ ηνπ Πανεπιζηημίος ηηρ Γενεύηρ πνπ θαζηέξσζε ηελ Παγκόζμια 

Ζμέπα 

 13:00: Δπίζθεςε ζηελ Α.Δ ηον Ππόεδπο ηηρ Γημοκπαηίαρ, κ. 

Πποκόπιο Παςλόποςλο ζην Πποεδπικό Μέγαπο. 

 Σεηάπηη 21/03, ώπα 10:00: Δπίζθεςε ζην Μοςζείο ηηρ Ακπόποληρ 

 13:00:  Δπίζθεςε ζηε Βοςλή ηων Δλλήνων παξνπζία ηνπ Ανηιπποέδπος, κ. 

Νικήηα Κακλαμάνη θαη ανηιπποζωπεία βοςλεςηών όλων ηων παπαηάξεων. 

 Παπαζκεςή 23/03, ώπα 13:00: Σπλέδξην ηεο ΓΑΠ ΝΓΦΚ ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, ακθηζέαηξν 4, κε ηίηιν: ΤΝΓΡΟΜΟ DOWN : ΓΗΑΒΗΩΖ, 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ κε ζπκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπιιόγνπ 

Σπλδξόκνπ Down Διιάδνο θ. Τζηθιίθε Σηαύξνπ θαη νκάδα αηόκσλ κε 

ζύλδξνκν Down 

 17:00-20:00: Τν café bar MENTA ζαο θεξλάεη ην θαθέ ή ην ξόθεκά ζαο 

ζεξβηξηζκέλν από λένπο θαη λέεο ηνπ Σπιιόγνπ καο. Κομνηνών 20, 

Λοςλοςδάδικα 

 άββαηο 24/03, ώπα 11:00-14:30 : 4
Ο

 Σοςπνοςά Bowling ςλλόγος 

ςνδπόμος DownΔλλάδορ κε ζπκκεηνρή θνξέσλ αλαπεξίαο ηεο πόιεο θαη 

θέηνο γηα πξώηε θνξά νκάδα θίισλ –ππνζηεξηθηώλ από ηνλ πνιηηηθό θαη 

θνηλσληθό ρώξν ηεο πόιεο, Pin City, 17
ηρ

 Νοεμβπίος 75, Πςλαία. 

 Σπίηη 27/03, ώπα 19:00: Δγθαίληα εηθαζηηθήο έθζεζεο κε ηίηιν: Ζ 

ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ ΣΖΡΗΕΔΗ ΣΟ 

ΤΝΓΡΟΜΟ DOWN. ARTNOISE, Βεποίαρ 6, Άνω Λαδάδικα, διάπκεια 

έκθεζηρ: 27/03-14/04/2018 



 


