
  

 

 

                                                                                 

«Covid-19 & Εμβολιασμός

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Λευκάδας 

Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) με τίτλο

Εμβολιασμός - Οι πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν»

πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρίας Χημειοθεραπείας και τον 

Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ορθή ενημέρωση για τον Εμβολιασμό έναντι της 

πανδημίας. Θα συμμετάσχουν δύο γιατροί μέλη της Εταιρείας Χημειοθεραπείας ενώ τη 

συζήτηση θα συντονίζει η δημοσιογράφος κα Ελένη Καμάρα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την 

18:00-19:00. 

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την ημερίδα

 Zoom (link): https://us06web.zoom.us/j/86757115060

(Webinar ID: 867 5711 5060) 

 

στο Facebook  του ΚΕΠ Υγείας Κεντρική Δομή

(https://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias

και  στο Facebook του Δήμου  Λευκάδας

Η συμμετοχή για όλους είναι  

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε:

στα τηλέφωνα 2645360534,  2645360591 και στο  

 

    Από το 

 

                                                                                                        Λευκάδα,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Διαδικτυακή δράση με θέμα: 

Εμβολιασμός - Οι πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν

 

Λευκάδας  συμμετέχει στη νέα Καμπάνια Ενημέρωσης του 

Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) με τίτλο

Οι πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν»

συνεργασία της Ελληνικής Εταιρίας Χημειοθεραπείας και τον 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ορθή ενημέρωση για τον Εμβολιασμό έναντι της 

συμμετάσχουν δύο γιατροί μέλη της Εταιρείας Χημειοθεραπείας ενώ τη 

συντονίζει η δημοσιογράφος κα Ελένη Καμάρα.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 

ύμε να παρακολουθήσετε την ημερίδα στο: 

https://us06web.zoom.us/j/86757115060 

 

του ΚΕΠ Υγείας Κεντρική Δομή  

https://www.facebook.com/kentrikidomikepygeias) 

και  στο Facebook του Δήμου  Λευκάδας 

  ΔΩΡΕΑΝ. 

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε: 

45360534,  2645360591 και στο  e-mail kepygeias@lefkada

Από το ΚΕΠ Υγείας Δήμου του Λευκάδας 

Λευκάδα, 2/11/2021 

οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν» 

Ενημέρωσης του 

Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) με τίτλο, «Covid-19 & 

Οι πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν», η οποία  

συνεργασία της Ελληνικής Εταιρίας Χημειοθεραπείας και τον 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ορθή ενημέρωση για τον Εμβολιασμό έναντι της 

συμμετάσχουν δύο γιατροί μέλη της Εταιρείας Χημειοθεραπείας ενώ τη 

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 

lefkada.gov.gr 


