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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Αθήνα, Ιανουάριος 2023 

 
 

Κορυφαίες Διακρίσεις το 2022 
για το Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος,  

Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, 
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  

Νοσοκομείο Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’  
Επιστημονική Υπεύθυνη: κα Ευαγγελία Χαρμανδάρη,  

Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας 
 

 
Για ακόμη μια χρονιά το Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, Μονάδα 
Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’ 
με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια 
Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, διακρίθηκε για την πολύτιμη συνεισφορά 
του στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. 
 
Στα Patient Partnerships Awards 2022 
(https://www.patientawards.gr/), τα βραβεία 
PLATINUM & GOLD στην κατηγορία Improving 
Health (Improving Patients’ & Vulnerable 
Populations’ Life απονεμήθηκαν για το έργο 
“Χάνω Βάρος - Κερδίζω Ζωή: Η συμβολή ενός 
εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής, 
άσκησης και ψυχολογικής παρέμβασης στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών και 
εφήβων με παχυσαρκία”.  
 
Όπως επεσήμανε η Καθηγήτρια κα Ευαγγελία Χαρμανδάρη, 
“η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση και 
επιβράβευση του πολυετούς έργου που πραγματοποιείται 
στο Ιατρείο μας. Αναλύσεις των δεδομένων μας δείχνουν ότι 
οι παρεμβάσεις που προτείνονται οδηγούν σε ελάττωση του 
ποσοστού παχυσαρκίας κατά 30% και του υπέρβαρου κατά 
35% ετησίως, καθώς και σημαντική βελτίωση των 
καρδιομεταβολικών δεικτών, προσφέροντας έτσι την 
προοπτική για καλύτερη υγεία στην ενήλικη ζωή. Τα 
αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι το έργο μας συμβάλει 
καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και στην μείωση του 
επιπολασμού της παχυσαρκίας στην Ελλάδα”. 
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Στα Hellenic Responsible Business Awards 2022 
(www.responsiblebusiness.gr), το βραβείο GOLD 
στην κατηγορία Τεχνολογία για το Κοινό Καλό 
(Τεχνολογία & Υγεία) απονεμήθηκε για το έργο “Η 
συμβολή καινοτόμων τεχνολογιών ηλεκτρονικής 
υγείας (e-Health) και δεδομένων μεγάλης 
κλίμακας (Big Data) στην αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους ”.  
 
“Η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ηλεκτρονικής 
υγείας (e-health) και δεδομένων μεγάλης κλίμακας 
(Big Data) προσφέρει την προοπτική μιας πιο αποτελεσματικής και 
εξατομικευμένης αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους. 
Αξιολογώντας με την χρήση τεχνολογιών e-Health και Big Data τις 
παρεμβάσεις που αφορούν στον τρόπο ζωής παιδιών και εφήβων με 
παχυσαρκία που παρακολουθούνται στο Ιατρείο Αντιμετώπισης 
Αυξημένου Βάρους Σώματος, παρατηρούμε σημαντική μείωση του 
επιπολασμού της παχυσαρκίας ετησίως, και σημαντική βελτίωση των 
καρδιομεταβολικών δεικτών, προσφέροντάς έτσι την προοπτική για 
καλύτερη υγεία στην ενήλικη ζωή. Οι καινοτόμες αυτές τεχνολογίες 
αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην διαμόρφωση κατάλληλων 
πολιτικών υγείας για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας”, τόνισε η 
Καθηγήτρια κα Ευαγγελία Χαρμανδάρη. 

      

 
Στα Impact BITE Awards 2022 
(www.businessitawards.gr), το βραβείο GOLD στον 
Πυλώνα Ψηφιακή Αριστεία για τον COVID-19, στην 
κατηγορία Ψηφιακή Υγεία απονεμήθηκε για το έργο 
“BigO: Η συμβολή Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας 
(Big Data) στην εξατομικευμένη πρόληψη και 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε παιδιά και 
εφήβους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-
19 στην Ελλάδα”.  
 
Όπως ανέφερε η Καθηγήτρια κα Ευαγγελία Χαρμανδάρη, “Αξιολογώντας 
με την χρήση τεχνολογιών e-health και Big Data τις παρεμβάσεις που 
αφορούν στον τρόπο ζωής παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία που 
παρακολουθούνται στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους 
Σώματος, παρατηρήσαμε μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), 
παρά τις επιπτώσεις και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής λόγω της 
πανδημίας COVID-19. Τα καινοτόμα αυτά εργαλεία και παρεμβάσεις 
παρουσίασαν αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας 
κατά την παιδική και εφηβική ηλικία” ανέφερε η κα Χαρμανδάρη. 
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Στα Healthcare Business Awards 2022 
(https://www.healthcareawards.gr/), το βραβείο 
GOLD στην κατηγορία Ερευνητικό Έργο σε 
Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / 
Ερευνητικά Κέντρα / Νοσοκομεία απονεμήθηκε 
για το έργο “Ένα ολοκληρωμένο, διεπιστημονικό 
και εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης 
στον τρόπο ζωής σχετίζεται με αύξηση του 
μήκους των τελομερών των λευκών 
αιμοσφαιρίων παιδιών και εφήβων με 
παχυσαρκία”. 
 
“Ανάλυση δεδομένων του Ιατρείου μας έδειξε ότι η εφαρμογή των 
παρεμβάσεων που προτείνουμε στον τρόπο ζωής, οδήγησε σε σημαντική 
βελτίωση των ανθρωπομετρικών παραμέτρων (ΔΜΣ, ΔΜΣ z-score και 
αναλογία μέσης/ύψους), της σύστασης του σώματος, δεικτών φλεγμονής, 
των ηπατικών ένζυμων, της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1C), 
της αντίστασης στην ινσουλίνη καθώς και του λιπιδαιμικού προφίλ σε 
όλους τους συμμετέχοντες. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε σημαντική 
αύξηση του μήκους των τελομερών των λευκών αιμοσφαιρίων, ενός 
δείκτη βιολογικής ηλικίας, ο οποίος συσχετίζεται στενά με την 
παχυσαρκία και παράγοντες καρδιομεταβολικού κινδύνου”, διευκρίνισε η 
Καθηγήτρια κα Ευαγγελία Χαρμανδάρη. 
 
 
 
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
 
Ευαγγελία Χαρμανδάρη, MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCT(UK) 
Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική 
Πράξη και Έρευνα' 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και 
Σακχαρώδη Διαβήτη 
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