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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 «Βάζουμε Τρίποντο στην Υγεία»  
Εξαιρετικά αποτελέσματα από τα δύο εξειδικευμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 

για Διαβήτη Τύπου 1 και Διαβήτη Τύπου 2 
 
Διεύρυνση της απήχησης, ενίσχυση της κοινότητας και καθιέρωση της ψηφιακής 

εκπαίδευσης αποτελούν τα βασικά κέρδη μετά την ολοκλήρωση των δύο εξειδικευμένων 
παιχνιδιών που προσφέρθηκαν από την ψηφιακή ακαδημία Diabetes Quiz Academy στο 
πλαίσιο της δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τον Σακχαρώδη Διαβήτη που 
διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) με τίτλο: «Βάζουμε Τρίποντο στην Υγεία». 

 
Τα δύο διαδοχικά προγράμματα, «Βάζουμε Τρίποντο στον Διαβήτη Τύπου 1» και «Βάζουμε 

Τρίποντο στον Διαβήτη Τύπου 2», πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα 
προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού με αποτέλεσμα η κοινότητα των εγγεγραμμένων 
χρηστών της ψηφιακής πλατφόρμας Diabetes Quiz Academy της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ να αυξηθεί κατά 
57% φτάνοντας πλέον τα 1411 μέλη! 

 
Στα εντυπωσιακά νούμερα που καταγράφηκαν αξίζει να καταγραφούν οι συνολικά 13.566 

«μάχες» που δόθηκαν στο πλαίσιο των δύο παιχνιδιών, με τον συνολικό ενεργό χρόνο των 
χρηστών στην εφαρμογή να ξεπερνά τις 195 ώρες! Συνολικά, στα challenges που παίχτηκαν, 
απαντήθηκαν 70.730 ερωτήσεις, ενώ το ακόμη πιο ενθαρρυντικό είναι ότι σύμφωνα με τα 
στοιχεία της πλατφόρμας που υποστήριξε την εφαρμογή, η μέση αύξηση του επιπέδου 
γνώσης των συμμετεχόντων ξεπέρασε το 14%. 

 
«Τα δύο παιχνίδια που ολοκληρώσαμε επιβεβαιώνουν την καθιέρωση της ψηφιακής 

εκπαιδευτικής ακαδημίας της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ., ως βασικού εργαλείου ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης. Αυτό πιστεύουμε πως είναι το μέλλον, αυτό θα ταιριάζει σε ολοένα και 
ευρύτερα κοινά, ενώ η συγκέντρωση και η αξιολόγηση μεγάλου όγκου στατιστικών δεδομένων 
θα βοηθάει τόσο εμάς όσο και την επιστημονική κοινότητα να εξελισσόμαστε», τόνισε ο 
πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, κ. Χρήστος Δαραμήλας, προσθέτοντας: «Παράλληλα, ενισχύουμε την 
κοινότητα των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται πιο ενεργά και μεγιστοποιούμε την 
απήχηση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης στο σύνολο της κοινωνίας. Με κάθε μας 
δράση προσπαθούμε να κάνουμε κι ένα παραπάνω βήμα προς την επίτευξη των στόχων μας».  

 
 

Σε ό,τι αφορά τους νικητές των δύο παιχνιδιών και μετά την πιστοποίηση ότι δεν εμπίπτουν 
στους περιορισμούς της περίπτωσης β και γ του άρθρου 5 των όρων συμμετοχής για τη 
διεκδίκηση δώρων μέσω της εφαρμογής «DIABETES QUIZ ACADEMY» (μπορείτε να δείτε 
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περισσότερες πληροφορίες εδώ),  έχει ήδη ξεκινήσει η ενημέρωσή τους για την αποστολή των 
σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχουν 
δηλώσει στη φόρμα εγγραφής. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, θα 
ανακοινωθεί σύντομα και η ημερομηνία της κλήρωσης των δώρων.   

 

 

Το «Βάζουμε Τρίποντο στην Υγεία» υλοποιείται με την υποστήριξη χορηγών. Χρυσός 
Χορηγός της δράσης μας είναι η Roche Diabetes και Αργυρός η Abbott Laboratories. Στους 
Υποστηρικτές της ενέργειας περιλαμβάνονται οι εταιρείες: Sanofi, ΒΙΑΝΕΞ, Medtronic, Menarini 
Diagnostics, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ και Hemoglobe.  

 
------------------------- 
 
Λίγα λόγια για την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) ιδρύθηκε στις 31 Μαΐου 1997 και είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (International 
Diabetes Federation – IDF). Εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων με 
Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας και αριθμεί 26 πρωτοβάθμια σωματεία/συλλόγους σε όλη 
την Ελλάδα. Κύριοι στόχοι της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι αφενός η ενημέρωση, πρόληψη και 
εκπαίδευση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, των οικογενειών τους, αλλά και του 
γενικότερου πληθυσμού και αφετέρου η προστασία και διεκδίκηση των αυτονόητων και 
νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 
Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. 
                      O Πρόεδρος                                                                          Η Γενική Γραμματέας                                                                              

                                                                                                                                                                                                                               
               Χρήστος ∆αραµήλας                                                                Μαρία Τριανταφύλλου 
                        6941611221                            6943764168 
 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Perception | Τάσος Γκοτσόπουλος | 210 6801 600 | tg@perception.com.gr  
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