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ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: «Το κλίμα αλλάζει: Πόσο βλάπτει την υγεία;» 

 

Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019 | Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Σωρανού του Εφεσίου 2, Παπάγου 

 

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής αποτελεί κύριο αντικείμενο 
έρευνας και συζήτησης για την επιστημονική κοινότητα, καθώς οι επιπτώσεις του στη 
κοινωνία είναι έντονες.  Ειδικότερα στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι πλέον 
σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από την κλιματική αλλαγή προβλέπεται 
να είναι η επιδείνωση της θερμικής άνεσης και η αύξηση στη θνησιμότητα κατά τους 
θερινούς μήνες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια καυσώνων. Επιπροσθέτως, οι ακραίες 
μεταβολές του κλίματος σχετίζονται άμεσα όχι μόνο με την εξωτερική, αλλά και την 
εσωτερική αέρια ρύπανση. 

 
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και 
Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ) και ο τεχνοβλαστός του «ΥΓIΕΙΑ», στο 
πλαίσιο των επιστημονικών ενημερωτικών εκδηλώσεων “Διαδρομές”, οργανώνουν και 
σας προσκαλούν σε εκδήλωση με θέμα: 
 

«Το κλίμα αλλάζει. Πόσο βλάπτει την υγεία;» 
 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο ΕΠΙΨΥ τη 
 

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 17:00 
 
Διακεκριμένοι Καθηγητές - Ακαδημαϊκοί  θα μιλήσουν για τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην υγεία, τη σημασία της μόλυνσης του εσωτερικού περιβάλλοντος για τη 
δημόσια υγεία και βάσει των τελευταίων ερευνών θα προτείνουν λύσεις και μέτρα 
αντιμετώπισης.  
 
Το κόστος συμμετοχής στην επιστημονική εκδήλωση είναι 20€ / Φοιτητικό: 10€ .  
 
Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
 
 

Μπορείτε να κρατήσετε τα εισιτήρια σας εδώ.  
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Οδηγίες πρόσβασης στο Ε.Π.Ι.Ψ.Υ (Σωρανού του Εφεσίου 2, Παπάγου) 
  

  
  
  

Πρόσβαση στο ΕΠΙΨΥ με μέσα μαζικής μεταφοράς:  
  
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  

  

1. Σταθμός «Εθνική Άμυνα». Στάση λεωφορείων Νο. 408 & 409 «Εθνική Άμυνα» επί της Λεωφόρου 

Κύπρου. Αποβίβαση στην 11η στάση Παπάγου επί της οδού Εθνικής Αμύνης.  Στο φανάρι Εθνικής Αμύνης 

&Αργυροκάστρου στρίβετε δεξιά στην οδό Αργυροκάστρου. Συνεχίζετε στην προέκτασή της, στην οδό 

Σωρανού του Εφεσίου 2 (έχοντας δεξιά το Δημοτικό Σχολείο). Μετά το σχολείο μπαίνετε στον περίβολο του 

ΕΠΙΨΥ (υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες) και κατευθύνεστε στα κτίρια του ΕΠΙΨΥ: 2ο κτίριο: Νοσοκομείο 

Ημέρας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χολαργού-Παπάγου, 3ο κτίριο: Διοίκηση – Ψυχοκοινωνικό Κέντρο - 

Εργαστήρια - Αμφιθέατρο.  

  

2. Σταθμός «Κατεχάκη». Πρόσβαση μέσα από το Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» με κατεύθυνση προς 

Κυλικείο, Γραφείο Κινήσεως και το Γήπεδο του Νοσοκομείου. Ακολουθείτε το δρομάκι παράλληλα προς το 

γήπεδο και βρίσκεστε στην πίσω πίσω πλευρά του 3ου κτιρίου: Διοίκηση - Ψυχοκοινωνικό Κέντρο - 

Εργαστήρια – Αμφιθέατρο, 2ο κτίριο: Νοσοκομείο Ημέρας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χολαργού-Παπάγου.  

  

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

  

Νο. 408 για Παπάγου (Αφετηρία από οδό Ακαδημίας). Αποβίβαση στην 11η Στάση Παπάγου  επί της οδού 

Εθνικής Αμύνης. Στο φανάρι Εθνικής Αμύνης &Αργυροκάστρου στρίβετε δεξιά  στην οδό Αργυροκάστρου. 

Συνεχίζετε στην προέκτασή της, στην οδό Σωρανού του Εφεσίου 2 (έχοντας δεξιά το Δημοτικό Σχολείο). Μετά 

το σχολείο μπαίνετε στον περίβολο του ΕΠΙΨΥ (υπάρχουν   ενδεικτικές   πινακίδες)   και   κατευθύνεστε   στα   

κτίρια   του   ΕΠΙΨΥ:   2ο   κτίριο: Νοσοκομείο   Ημέρας,   Κέντρο   Ψυχικής   Υγείας   ΧολαργούΠαπάγου,   3ο   

κτίριο:   Διοίκηση  - Ψυχοκοινωνικό Κέντρο – Εργαστήρια - Αμφιθέατρο.  
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Πρόσβαση στο ΕΠΙΨΥ με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο  
  

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ  

Από το φανάρι προς Παπάγου παίρνετε την οδό Πίνδου. Στο τέλος του δρόμου στρίβετε αριστερά στην οδό 

Αργυροκάστρου. Συνεχίζετε στην προέκτασή της, στην οδό Σωρανού του Εφεσίου, στον αριθμό 2 (μετά το 

σχολείο) μπαίνετε στον περίβολο του ΕΠΙΨΥ (υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες) και κατευθύνεστε στα κτίρια 

του ΕΠΙΨΥ: 2ο κτίριο: Νοσοκομείο Ημέρας, Κέντρο  Ψυχικής  Υγείας  Χολαργού-Παπάγου,  3ο  κτίριο:  Διοίκηση  

-  Ψυχοκοινωνικό  Κέντρο   – Εργαστήρια - Αμφιθέατρο.  

  
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  

Στο φανάρι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στρίβετε (προς Παπάγου) στην Λεωφ. Κύπρου. Μετά την πρώτη 

πλατεία (στην Αγία Σκέπη), στο πρώτο φανάρι στρίβετε δεξιά στην οδό Ιωνίας. Μετά το Δημοτικό Σχολείο, 

στρίβετε δεξιά στην οδό Σωρανού του Εφεσίου, στον αριθμό 2 μπαίνετε στον περίβολο του ΕΠΙΨΥ (υπάρχουν 

ενδεικτικές πινακίδες) και κατευθύνεστε στα κτίρια του ΕΠΙΨΥ: 2ο κτίριο: Νοσοκομείο Ημέρας, Κέντρο Ψυχικής 

Υγείας Χολαργού-Παπάγου, 3ο κτίριο: Διοίκηση - Ψυχοκοινωνικό Κέντρο – Εργαστήρια - Αμφιθέατρο.  

  

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  

Βγαίνετε στην Έξοδο «Υ2 Παπάγου». Ακολουθώντας την πινακίδα«Παπάγου»εισέρχεστε στην οδό 

Αναστάσεως. Στο τρίτο φανάρι στρίβετε αριστερά στη Λεωφ. Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου, και ξανά 

αριστερά, στην οδό Ιωνίας, προς την Αγία Σκέπη. Στο φανάρι στην οδό  Ιωνίας περνάτε απέναντι, έχοντας στα 

δεξιά σας τα σχολεία του Παπάγου. Μετά το Δημοτικό Σχολείο, στρίβετε δεξιά στην οδό Σωρανού του Εφεσίου, 

στον αριθμό 2 μπαίνετε στον  περίβολο του ΕΠΙΨΥ (υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες) και κατευθύνεστε στα 

κτίρια του ΕΠΙΨΥ: 2ο κτίριο: Νοσοκομείο Ημέρας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας ΧολαργούΠαπάγου, 3ο κτίριο: 

Διοίκηση - Ψυχοκοινωνικό Κέντρο – Εργαστήρια - Αμφιθέατρο.   
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