
 
 

 

 

Ακινα, 09/02/2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διαδικτυακι Συνάντθςθ Απολογιςμοφ και Προγραμματιςμοφ του Πιλοτικοφ 

Προγράμματοσ  ενίςχυςθσ των ΚΕΠ Υγείασ των Διμων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ:  Αγίασ 

Βαρβάρασ, Δάφνθσ - Υμθττοφ, Μεγαρζων και Νζασ Σμφρνθσ    

 

Γ. Πατοφλθσ: «Τα ΚΕΠ Υγείασ αποτελοφν ςθμαντικό εργαλείο για τθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ με ςκοπό τον προςυμπτωματικό ζλεγχο και διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

των δθμοτϊν. ΗΠεριφζρεια Αττικισ και οι Διμοι ςυνεργαηόμαςτε ςτενά για  τθν 

ανάπτυξθ των δομϊν Πρόλθψθσ και Προςυμπτωματικοφ Ελζγχου προσ όφελοσ των 

πολιτϊν.» 

Τθν Τρίτθ 09Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιικθκε Διαδικτυακι Συνάντθςθ του 

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

Δθμάρχωνκαι εκπροςϊπων των Διμων Αγίασ Βαρβάρασ,Δάφνθσ Υμθττοφ, Μεγαρζων και 

Νζασ Σμφρνθσ: κ. Λάμπρο Μίχο Διμαρχο Αγίασ Βαρβάρασ, κ. Αναςτάςιου 

ΜπινίςκουΔιμαρχοσΔάφνθσ Υμθττοφ, κ. Γρθγόριου Σταμοφλθ ΔιμαρχοσΜεγαρζων,κ. 

Σταφρου ΤηουλάκθΔιμαρχοσΝζασ Σμφρνθσ,κ. Βαςιλείου ΧριςτοσΑντιδιμαρχοσ Αγίασ 

Βαρβάρασ, κ. Κωνςταντίνοσ ΚαράμπελεασΠρόεδροσ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου 

Μεγρζων και Υπεφκυνοσ ςε κζματα δθμόςιασ υγείασ  του Διμου,κ. Παναγιϊτθσ 

ΓιατηίδθσΠολίτικοσ Εκπρόςωποστου ΚΕΠ Υγείασ Νζασ Σμφρνθσ και θ κα. Γεωργία 

Σκιαδοποφλου, Πολιτικι Εκπρόςωποσ του Διμου Δάφνθ Υμθττοφ, με κζμα τον απολογιςμό 

και τον προγραμματιςμό 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 followup 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.  

 
Από τθν ζναρξθ του πιλοτικοφ προγράμματοσ μζχρι και ςιμερα οι δθμότεσ Αγίασ 
Βαρβάρασ, Δάφνθσ Υμθττοφ, Μεγαρζων και Νζασ Σμφρνθσ ωφελικθκαν από τθν 
δθμιουργία προφίλ ςτο λογιςμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, και από το ςφνολο τωνπρογραμμάτων 
του ΕΔΔΥΠΠΥ. Συμπεριλαμβανομζνων προγραμμάτων ενθμζρωςθσ και  ευαιςκθτοποίθςθσ, 
κακϊσ και προγραμμάτωνπροςυμπτωματικοφελζγχου με δωρεάν εξετάςεισ όπωσ θ 
μαςτογραφία, ο υπζρθχοσ ανευρφςματοσ κοιλιακισ αορτισ, θ ανίχνευςθ αιμοςφαιρίνθσ 
κοπράνων και θ μζτρθςθ οςτικισ πυκνότθτασ.   
 

οΠεριφερειάρχθσ Αττικισ καιΠρόεδροσ του ΕΔΔΥΠΠΥκ. Γιϊργοσ Πατοφλθσ,διλωςε: «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 διεκνι πρωτόκολλα, που ζχει ςαν 
ςκοπό τον προςυμπτωματικό ζλεγχο και τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για να προλθφκοφν 
ζγκαιρα ςοβαρζσ πακιςεισ.Η Περιφζρεια Αττικισ ζχει ευκφνθ να επενδφςει ςτθν προαγωγι 

τθσ υγείασ των κατοίκων, μζςα από τον ςυντονιςμό ενόσ οργανωμζνου προγράμματοσ 
δθμόςιασ υγείασ». 

ο Διμαρχοσ Αγίασ Βαρβάρασ, κ. Λάμπροσ Μίχοσ, διλωςε: «Ο Διμοσ μασ, ςτο πλαίςιο τθσ 

πιλοτικισ λειτουργίασ του ΚΕΠ Υγείασ υλοποίθςε πρότυπεσ και υποδειγματικζσ δράςεισ οι 

οποίεσ παρουςιάςτθκαν ςτθν ςθμερινι ςυνάντθςθ που ιταν αφιερωμζνθ ςτον απολογιςμό 

τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ του ΚΕΠ Υγείασ.Συνεχίηουμε δυναμικά, με ςφμμαχο τθν 

Περιφζρεια Αττικισ, αναδεικνφουμε τθν αναγκαιότθτα των δράςεων, προαςπίηουμε  τθν 

υγεία των πολιτϊν!» 

ο Διμαρχοσ Δάφνθσ Υμθττοφ, κ. Αναςτάςιοσ Μπινίςκοσ, διλωςε: « Ζχουμε υποχρζωςθ ςαν 

διοίκθςθ του Διμου να προάγουμε τθ Δθμόςια Υγεία. Θα ικελα να ευχαριςτιςω το 

ΕΔΔΥΠΠΥ για τθν τόςο ςθμαντικι δομι που μασ ζχει προςφζρει και που κάκε φορά 

ανταποκρίνεται ςε ότι και αν του ζχει ηθτθκεί ωσ προσ τθ προςταςία τθσ Υγείασ των 

ςυνανκρϊπων μασ, μζςω των δράςεων ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και δωρεάν 

εξετάςεων, τονίηοντασ τθν αξία τθσ Πρόλθψθσ. Η Πρόλθψθ είναι ευκφνθ όλων μασ και 

αποτελεί προτεραιότθτα ςτον Διμο μασ.» 

ο ΔιμαρχοσΜεγαρζων,κ. Γρθγόριοσ Σταμοφλθσ  διλωςε: «Το ΚΕΠ Υγείασ Διμου Μεγαρζων 

αποτελεί πια μια από τισ πλζον ςθμαντικζσ δομζσ του Διμου μασ, θ οποία προςφζρει 

ςυνεχϊσ υπθρεςίεσ για τθν πρόλθψθ και τθν προαγωγι τθσ υγείασ ςτουσ πολίτεσ 

ςυνδράμοντασ ςθμαντικά ςτθν διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ. Η ανταπόκριςθ των 

δθμοτϊν ςτισ δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, κακϊσ  και ςτθ διενζργεια 

προλθπτικϊν εξετάςεων είναι πολφ μεγάλθ και καταδεικνφει τθν επιτυχία και αναγκαιότθτα 

τθσ  νζασ αυτισ υπθρεςίασ. Συνεχίηουμε δυναμικά τθν πορεία του  Πιλοτικοφ 

Προγράμματοσ Ενίςχυςθσ του ΚΕΠ Υγείασ του Διμου μασ, με βαςικό ςτόχο τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ και ςτιριξθ, ει δυνατόν όλων των δθμοτϊν μασ.»  



 
 

ο ΔιμαρχοσΝζασ Σμφρνθσ,  κ. Σταφροσ Τηουλάκθσδιλωςε: «Το ΚΕΠ Υγείασ αυτόσ ο 
καινοτόμοσ κεςμόσ υγείασ, είναι μια δομι που δθμιουργικθκε με βάςθ τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ προαγωγισ υγείασ και τθσ ςθμαςίασ τθσ προλθπτικισ 
ιατρικισ. Ο εμπνευςτισ του, Περιφερειάρχθσ Αττικισ και Πρόεδροσ του ΕΔΔΥΠΠΥ, Γιϊργοσ 
Πατοφλθσ, είναι αυτόσ που ζδωςε το ζναυςμα ϊςτε οι Διμοι να μποροφν να ςτακοφν ςτθν 
πρϊτθ γραμμι τθσ πρόλθψθσ ςτο νευραλγικό κομμάτι τθσ υγείασ… Παράλλθλα, με τθ 
ςυνδρομι του ΕΔΔΥΠΠΥ υλοποιοφμε δράςεισ προλθπτικισ ιατρικισ όλο το χρόνο με 
κορφφωςθ τθ διοργάνωςθ ετθςίωσ τθσ εβδομάδασ υγείασ. Είμαςτε ζτοιμοι να 
δθμιουργιςουμε ςτάςθ ηωισ ςε ό,τι αφορά τθν πρόλθψθ των πολιτϊν μασ, ςε ςυνεργαςία 
με τθν Περιφζρεια και τθν Κοινωνικι Υπθρεςία μασ που με υπευκυνότθτα και αίςκθμα 
αλλθλεγγφθσ ςτζκονται πάντα ςτο πλευρό κάκε ανκρϊπου…Δεν πρζπει να ξεχνάμε: «Το 
ςθμαντικότερο αγακό ςτθ ηωι του ανκρϊπου είναι θ καλι κατάςταςθ τθσ Υγείασ του - θ 
πρόλθψθ ςϊηει ηωζσ!» 
 
Στθ ςυηιτθςθ ςυμμετείχαν και ο κ. Σωτιρθσ Παπαςπυρόπουλοσ,ςυντονιςτισ 

προγράμματοσ υγιείσ πόλεισ, τθσ Περιφζρειασ Αττικισ,  θ κα. Μαρία ΑϊδίνθΓενικι 

Διευκφντρια Ελλθνικοφ Δικτφου Υγιϊν Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ),θ κα. Νταίηθ 

Παπακαναςοποφλου Επιςτθμονικι Υπεφκυνθ  των πιλοτικϊν ΚΕΠ Υγείασ, Συντονίςτρια του 

Προγράμματοσ Υγιείσ Πόλεισ ςτο Ελλθνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Υγιϊν Πόλεων του 

Π.Ο.Υ.&Πρόεδροσ τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ του Π.Ο.Υ. Ευρϊπθσ για τα Εκνικά Δίκτυα, 

θ κα. Αραμπατηι Μαρία, Υπεφκυνθ τθσ Κεντρικισ Δομισ των ΚΕΠ Υγείασ θ κα. 

Χατηθκωνςταντίνου Μαριάνκθ,Υπεφκυνθ τθσ Κεντρικισ Δομισ των ΚΕΠ Υγείασ θ κα. 

Αναςταςία Κοιλοφ, ςτζλεχοσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ υπεφκυνθ για τα Πιλοτικά ΚΕΠ Υγείασ   

θ κα. Χατηθκωνςταντίνου Φωτεινιςτζλεχοσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ υπεφκυνθ για τα 

Πιλοτικά ΚΕΠ Υγείασ.  

 

 


