
 
 

 

 

Ακινα, 15/06/2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ζναρξθ Πιλοτικοφ Προγράμματοσ  ενίςχυςθσ των ΚΕΠ Υγείασ των Διμων τθσ Περιφζρειασ 

Αττικισ:  Αγίασ Βαρβάρασ, Δάφνθσ - Υμθττοφ, Μεγαρζων και Νζασ Σμφρνθσ    

 

Γ. Πατοφλθσ: «Περιφζρεια και Διμοι ςυνεργαηόμαςτε ςτενά για  τθν ανάπτυξθ δομϊν 

Πρόλθψθσ και Προςυμπτωματικοφ Ελζγχου προσ όφελοσ των πολιτϊν. Τα ΚΕΠ Υγείασ 

αποτελοφν ςθμαντικό εργαλείο για τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ με προςυμπτωματικό 

ζλεγχο και διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των δθμοτϊν.» 

Τθν Δευτζρα 15 Ιουνίου 2020 πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ ςτα γραφεία τθσ Περιφζρειασ 

Αττικισ του Περιφερειάρχθ Αττικισ και Προζδρου του ΕΔΔΥΠΠΥ κ Γιϊργου Πατοφλθ και 

των Δθμάρχων  κ Λάμπρου Μίχου Διμου Αγίασ Βαρβάρασ, κ Αναςτάςιου Μπινίςκου  

Διμου Δάφνθσ Υμθττοφ, κ Γρθγόριου Σταμοφλθ Διμου Μεγαρζων και κ Σταφρου Τηουλάκθ 

Διμου Νζασ Σμφρνθσ, για τθν ζναρξθ του πιλοτικοφ προγράμματοσ  ενίςχυςθσ των ΚΕΠ 

Υγείασ των Διμων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ:  Αγίασ Βαρβάρασ, Δάφνθσ - Υμθττοφ, 

Μεγαρζων και Νζασ Σμφρνθσ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Αττικισ, ςτο πλαίςιο 

του ζργου «Πρόγραμμα Πρόλθψθσ και Προςυμπτωματικοφ Ελζγχου  των δθμοτϊν και των 

Κατοίκων του με Ζμφαςθ ςτα μζλθ Ευάλωτων και Ειδικϊν ομάδων του Πλθκυςμοφ.»  

Βαςικόσ ςτόχοσ των ΚΕΠ Υγείασ είναι θ ενθμζρωςθ όλων των πολιτϊν και θ διοργάνωςθ 

προλθπτικϊν εξετάςεων για 11 κφρια νοςιματα, προτεινόμενα από τον Παγκόςμιο 

Οργανιςμό Υγείασ, για τα οποία ζχει αποδειχκεί με μελζτεσ πωσ θ ζγκαιρθ προλθπτικι 

παρζμβαςθ και ανίχνευςθ τυχόν ςυμπτωμάτων κρίνεται αποτελεςματικι και μπορεί να 

ςϊςει ηωζσ. Σφμμαχοσ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν είναι το ςφγχρονο λογιςμικό των 

ΚΕΠ Υγείασ μζςω του οποίου εφαρμόηονται διεκνι πρωτοκόλλα screening του πλθκυςμοφ 

με τα ςτελζχθ των ΚΕΠ Υγείασ να επιβλζπουν το follow up τθσ διατιρθςθσ τθσ υγείασ των 

Πολιτϊν. Αυτοματοποιθμζνα το λογιςμικό ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ, μζςα από τον 

προςωπικό τουσ προφίλ, ςχετικά με τισ προλθπτικζσ εξετάςεισ που προτείνει ο Παγκόςμιοσ 

Οργανιςμόσ Υγείασ για τθν θλικία και το φφλο τουσ, κακϊσ και με τθν πάροδο του χρόνου 

υπενκυμίηει τθν επανεξζταςθ τουσ. Τα 11 νοςιματα ςτα οποία επικεντρϊνεται το ΚΕΠ 

Υγείασ μζςα από το λογιςμικό είναι ο Καρκίνοσ του παχζοσ εντζρου, ο Καρκίνοσ του 

τραχιλου τθσ μιτρασ, ο Καρκίνοσ του μαςτοφ, ο Καρδιαγγειακόσ κίνδυνοσ, το Ανεφρυςμα 

κοιλιακισ αορτισ, ο Καρκίνοσ του προςτάτθ, το  Μελάνωμα, θ Κατάκλιψθ, θ οςτεοπόρωςθ 

θ ΧΑΠ και θ Άνοια. Οι Πολίτεσ μποροφν να εγγραφοφν ςτο λογιςμικό των ΚΕΠ Υγείασ μζςα 

από τθν πλατφόρμα στο site www.kepygeias.org  

 

http://www.kepygeias.org/


 
 

ο Περιφερειάρχθσ Αττικισ και Πρόεδροσ του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γιϊργοσ Πατοφλθσ, διλωςε: «Η 
ενίςχυςθ των Δομϊν Πρόλθψθσ και Προςυμπτωματικοφ Ελζγχου «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ» ιταν 
προεκλογικι δζςμευςθ που ςιμερα γίνεται πράξθ με τθν ζναρξθ του πιλοτικοφ 
προγράμματοσ ενίςχυςθσ των ΚΕΠ Υγείασ των Διμων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ:  Αγίασ 
Βαρβάρασ, Δάφνθσ Υμθττοφ, Μεγαρζων και Νζασ Σμφρνθσ  από το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξθσ Αττικισ, ςτο πλαίςιο του ζργου «Πρόγραμμα Πρόλθψθσ και Προςυμπτωματικοφ 
Ελζγχου  των δθμοτϊν και των Κατοίκων του με Ζμφαςθ ςτα μζλθ Ευάλωτων και Ειδικϊν 
ομάδων του Πλθκυςμοφ.»  Η Περιφζρεια Αττικισ ζχει ςτόχο να γίνει θ πρϊτθ περιφζρεια 
υγείασ μζςα από τον ςυντονιςμό ενόσ οργανωμζνου προγράμματοσ δθμόςιασ υγείασ, και  
ζχει ευκφνθ να επενδφςει ςτθν προαγωγι τθσ υγείασ των κατοίκων, μζςα από τθν 
επιδότθςθ των ΚΕΠ Υγείασ και ςτουσ 66 Διμουσ τθσ Αττικισ. Τα ΚΕΠ Υγείασ είναι το όραμα 
πολλϊν χρόνων, και αποτελοφν μία ςτροφι τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ προσ τθν 
τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Θα ζλεγε κανείσ ότι ο κεςμόσ αυτόσ αναλαμβάνει τθ διατιρθςθ τθσ 
υγείασ του πλθκυςμοφ κακϊσ είναι ζνα βαςικό εργαλείο τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, 
πλιρωσ εναρμονιςμζνο με τα πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ, που ζχει ςαν ςκοπό τον 
προςυμπτωματικό ζλεγχο και τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για να προλθφκοφν ζγκαιρα 
ςοβαρζσ πακιςεισ». 

Κακϊσ και κατά τθν διάρκεια τθσ ςυναντιςθσ οι διμαρχοι κ Λάμπροσ Μίχοσ,  Διμου Αγίασ 
Βαρβάρασ, κ Αναςτάςιοσ Μπινίςκου  Διμου Δάφνθσ - Υμθττοφ, κ Γρθγόριοσ  Σταμοφλθσ 
Διμου Μεγαρζων και κ Σταφροσ Τηουλάκθσ, διλωςαν: 

O Διμαρχοσ Αγίασ Βαρβάρασ κ Λάμπροσ Μίχοσ «Με χαρά ο διμοσ Αγίασ Βαρβάρασ 
ςυμμετζχει ςτο πιλοτικό πρόγραμμα τθσ Περιφζρειασ Αττικισ που αφορά ςτθν Πρότυπθ 
λειτουργία των ΚΕΠ Υγείασ. Το ΚΕΠ Υγείασ του διμου μασ ζχει βραβευτεί για τον 
υποδειγματικό τρόπο παροχισ υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ προσ τουσ 
πολίτεσ και τισ καινοτόμεσ δράςεισ του. Αποτελεί προτεραιότθτά μασ να διαδϊςουμε τθν 
Πρότυπθ λειτουργία του και να ςυνεχίςουμε δυναμικά τισ  δράςεισ προάςπιςθσ τθσ υγείασ 
των πολιτϊν μασ. Στθν άοκνθ προςπάκεια που καταβάλουμε ζχουμε ςφμμαχο τθν 
Περιφζρεια Αττικισ. Η ςθμερινι ςυνάντθςθ βάηει ακόμα ζνα λικαράκι ςτθν επιτυχθμζνθ 
και αποδοτικι μζχρι ςιμερα ςυνεργαςία μασ» 
 

O Διμαρχοσ Δάφνθσ - Υμθττοφ κ Αναςτάςιοσ Μπινίςκου «Ο Διμοσ Δάφνθσ-Υμθττοφ ςε 
ςυνεργαςία  με το ΕΔΔΥΠΠΥ, πιςτοποιθμζνο δίκτυο του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ 
δθμιοφργθςε το Κζντρο Πρόλθψθσ για τθν Υγεία (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ). Σκοπόσ του ΚΕΠ Υγείασ είναι 
θ ενθμζρωςθ και θ ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ των πολιτϊν ςχετικά με τθν πρόλθψθ και 
τθν προαγωγι τθσ υγείασ κακϊσ και θ πραγματοποίθςθ διαγνωςτικϊν εξετάςεων ανάλογα 
με το ατομικό και οικογενειακό ιςτορικό του κακενόσ. Η Πρόλθψθ είναι ευκφνθ ΟΛΩΝ μασ 
και αποτελεί προτεραιότθτα ςτο Διμο μασ.» 

O Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόριοσ Σταμοφλθσ «Τα ΚΕΠ Υγείασ είναι ζνα ςπουδαίο 
εργαλείο που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ για τθν πρόλθψθ, ενθμζρωςθ 
και ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν και αποτελεί μία καινοτομία τθσ Ελλθνικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ μζςω του ΕΔΔΥΠΠΥ και τθσ Περιφζρειασ τθσ Αττικισ. Μζςα από το πιλοτικό 
πρόγραμμα των ΚΕΠ Υγείασ προςδοκοφμε το βραβευμζνο ΚΕΠ Υγείασ Μεγάρων να γίνει 
πρότυπο ΚΕΠ Υγείασ ωφελϊντασ όλουσ τουσ δθμότεσ μασ». 

O Διμαρχοσ Νζασ Σμφρνθσ κ Σταφροσ Τηουλάκθσ  «Ο Διμοσ Νζασ Σμφρνθσ, πρωτοπόροσ ςε 

κάκε κίνθςθ που αφορά τθν υγεία των πολιτϊν του, ξεκινά τθν πιλοτικι εφαρμογι του νζου 



 
 

λογιςμικοφ ςε μια προςπάκεια να δθμιουργιςει ζνα πλζγμα αςφάλειασ που προςφζρεται 

δωρεάν και ςϊηει ηωζσ. Τουσ καλϊ όλουσ να αγκαλιάςουν και να ςτθρίξουν τθν 

προςπάκεια αυτι». 

Στθ ςυηιτθςθ ςυμμετείχε ο κ Παναγιϊτθσ Γιατηίδθσ Αντιδιμαρχοσ Κοινωνικισ Πολιτικισ και 
Αλλθλεγγφθσ του Διμου Νζασ Σμφρνθσ.   

 

  

 


