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Μέγαρα,  18 Νοεμβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμοσ Μεγαρζων βραβεφτηκε, για την Κοινωνική προςφορά ςτην 

πρόληψη τησ Υγείασ και την θεςμοθζτηςη του ΚΕΠ Υγείασ, ςτο  

Συνζδριο του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικοφ Δικτφου Υγιϊν 

Πόλεων  

Με ηδηαίηεξε επηηπρία θαη κεγάιε αληαπόθξηζε εθ κέξνπο ησλ Δθπξνζώπσλ 

ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο παλειιαδηθά, νινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο  ηνπ  15
ος

 

Πανελληνίος  Σςνεδπίος ηος Ελληνικού Δικηύος Υγιών Πόλεων, ζηελ Αζήλα, ζην 

“Ιδξπκα Ιαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ”, ην νπνίν ζπλδηνξγάλσζαλ ην ΕΔΔΥΠΠΥ θαη ν 

Δήμορ Αθηναίων, κε ηελ Αιγίδα ηος Υποςπγείος Εζωηεπικών, ηος Υποςπγείος 

Υγείαρ, ηος Υποςπγείος Παιδείαρ & Θπηζκεςμάηων, ηος Υποςπγείος Τοςπιζμού 

και ηην ςποζηήπιξη ηηρ Κενηπικήρ Ένωζηρ Δήμων Ελλάδορ (ΚΕΔΕ) & ηος 

Ιαηπικού Σςλλόγος Αθηνών, με κενηπικό μήνςμα “κανείρ δεν μένει πίζω”. 

Σην ζεκαληηθό απηό Σπλέδξην, πνπ δηήξθεζε ηξείο εκέξεο (14 – 16 

Ννεκβξίνπ) ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο Μεγαξέσλ Γπηγόπηρ Σηαμούληρ. 

Τν Διιεληθό Γίθηπν Υγηώλ Πόιεσλ έρεη ήδε κηα επηηπρεκέλε πνξεία εληόο 

θαη εθηόο Φώξαο  κε 228 ΟΤΑ κέιε θη  είλαη  έλα ηζρπξό Γίθηπν, πνπ εθπξνζσπεί ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Φώξαο θαη κε όιν θαη πεξηζζόηεξνπο Γήκνπο 

λα δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξα ελεξγό ξόιν κε θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα γηα ηνπο 

πνιίηεο ηνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ ζπδεηήζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ 

πνιηηηθέο πξόιεςεο ηεο Γεκόζηαο Υγείαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε θαη 

ζπκκεηείραλ πνιηηηθνί θαη ησλ ηξηώλ επηπέδσλ Γηνίθεζεο Κξάηνπο, Πεξηθεξεηώλ θαη 

Γήκσλ, νη νπνίνη εζηίαζαλ ζε πξαθηηθέο, εθαξκνγή πξνγξακκάησλ  θαη ζηηο 

ζπλέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ. 

Σην θιείζηκν ησλ εξγαζηώλ ηιμήθηκε ο Δήμορ Μεγαπέων κε ην Βξαβείν 

Κνηλσληθήο πξνζθνξάο γηα ηελ πξόιεςε Υγείαο κέζα από ηελ ζεζκνζέηεζε θαη ηελ 

άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔΠ  Υγείαο. 



Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ Γπηγόπηρ Σηαμούληρ δήισζε: 

« Θα αμηνπνηήζνπκε ηελ πνιύηηκε εκπεηξία ηνπ Γηθηύνπ πξνο όθεινο ησλ δεκνηώλ 

καο. Η δεκόζηα θαη αζηηθή πγεία έρνπλ πξσηαξρηθό ξόιν ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

Δπξώπε. Η βπάβεςζη ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ από ην Γίθηπν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ΚΔΠ Υγείαο  ζπληζηά κεγάιε  ηηκή γηα ην Γήκν καο. Δπηκέλνπκε ζηελ ζεκαζία θαη 

ηελ πξνζθνξά ηεο ππόληψηρ ζηην Υγεία ηων πολιηών θαη ηδηαίηεξα ησλ νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξσλ,  γη απηό γηα άιιε κία θνξά απαηηνύκε ΑΜΔΣΑ ηελ επαλαιεηηνπξγία 

ζε 24σξε βάζε ηνπ Κέληξνπ Υγείαο Μεγάξσλ.» 
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