
 
 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

«ΚΕΠ ΤΓΕΙΑ  του Δήμου Μεγαρζων ςυμμετείχε με περίπτερο ςτην 13η ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΓΗ» 

Μζγαρα, 05/09/2022 
 

Γ. Πατοφλησ «την Περιφζρεια Αττικήσ ζχουμε ευθφνη να επενδφςουμε ςτην 

προαγωγή τησ υγείασ των πολιτών και  ςτόχο να γίνουμε η πρώτη περιφζρεια 

υγείασ». 

 

Σο ΚΕΠ ΤΓΕΙΑ του Διμου Μεγαρζων, ςτο πλαίςιο ενθμζρωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ όλων των πολιτϊν ςτα προγράμματα προλθπτικισ ιατρικισ, 

αγωγισ και προαγωγισ υγείασ,ςυμμετζχει ςτθν 13θζκκεςθΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ, με δικό 

του περίπτερο, θ οποία πραγματοποιικθκε από 2 ζωσ 5 επτεμβρίου 2022 . 

 

Η ζκκεςθ τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων διοργανϊνεται από τον Διμο Μεγαρζων 

και τθ Δθμοτικι Κοινωφελι Επιχείρθςθ του Διμου (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ.) και τελεί υπό τθν 

αιγίδα του Τπουργείου Σουριςμοφ, με τθ ςυνεργαςία των τοπικϊν παραγωγικϊν και 

πολιτιςτικϊν φορζων και τθν υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ. 

 

Βαςικόσ ςτόχοσ των ΚΕΠ Τγείασ είναι θ ενθμζρωςθ όλων των πολιτϊν και θ 
διοργάνωςθ προλθπτικϊν εξετάςεων για 11 κφρια νοςιματα, προτεινόμενα από τον 
Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ, για τα οποία ζχει αποδειχκεί με μελζτεσ πωσ θ 
ζγκαιρθ προλθπτικι παρζμβαςθ και ανίχνευςθ τυχόν ςυμπτωμάτων κρίνεται 
αποτελεςματικι και μπορεί να ςϊςει ηωζσ. Μζςα από το νζο λογιςμικό, 
εφαρμόηονται διεκνι πρωτοκόλλα screening του πλθκυςμοφ και τα ςτελζχθ των 
ΚΕΠ Τγείασ 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 Τγείασ για τθν θλικία και το φφλο τουσ, κακϊσ και με τθν 
πάροδο του χρόνου υπενκυμίηει τθν επανεξζταςθ τουσ. Σα 12 νοςιματα ςτα οποία 
επικεντρϊνεται το ΚΕΠ Τγείασ 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, ο Καρκίνοσ του Πνεφμονα, το Μελάνωμα, θ Κατάκλιψθ, θ οςτεοπόρωςθ 
θ ΧΑΠ και θ Άνοια. Παρόλα αυτά ςτο πλαίςιο τθσ πανδθμίασ ζχουν προςτεκεί ςτα 
προφίλ των Δθμοτϊν και χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τον  COVID-19.  
 



 
 

Ο Πρόεδροσ του ΕΔΔΤΠΠΤ και Περιφερειάρχθσ Αττικισκ. Γιώργοσ Πατοφλησ, 

διλωςε: «Σα ΚΕΠ Τγείασ είναι το όραμα πολλϊν χρόνων. ιμερα το δίκτυο των ΚΕΠ 

Τγείασ, αποτελείται από 150 διμουσ μζλθ του Ελλθνικοφ Διαδθμοτικοφ Δικτφου 

Τγιϊν Πόλεων, ενϊ βοφλθςι μασ είναι όχι μόνο οι Διμοι του ΕΔΔΤΠΠΤ αλλά όλοι οι 

Διμοι τθσ χϊρασ να αποκτιςουν το δικό τουσ ΚΕΠ Τγείασ.Ο κεςμόσ των ΚΕΠ Τγείασ 

αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο βοικειασ για όςουσ ςυνανκρϊπουσ μασ ζχουν 

ανάγκθ, δίνοντασ τουσ τθ δυνατότθτα να υποβάλλονται ςε εξετάςεισ πρόλθψθσ από 

αςκζνειεσ πριν εκδθλϊςουν τθν νόςο. Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνονται 

νοςιματα για τα οποία ζχει αποδειχκεί με μελζτεσ πωσ θ ζγκαιρθ προλθπτικι 

παρζμβαςθ και ανίχνευςθ κρίνεται αποτελεςματικι και μπορεί να ςϊςει ηωζσ» 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ Γρθγόρθσ ταμοφλθσ διλωςε: «κοπόσ τθσ Ζκκεςθσ είναι 

θ ςτιριξθ του παραγωγικοφ ιςτοφ των Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου, θ προβολι 

των τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων και των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ 

περιοχισ μασ, θ ανάδειξθ του πατροπαράδοτου τρόπου ηωισ των κατοίκων των 

Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου, κακϊσ και θ ψυχαγωγία του κοινοφ μζςα από τισ 

πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που διεξάγονται παράλλθλα.Η Ζκκεςθ φιλοξενεί και 

περίπτερο  του ΚΕΠ Τγείασ Μεγάρων, κεςμό που ίδρυςε ο κ. Περιφερειάρχθσ και 

για τθν εξζλιξθ και λειτουργία του οποίου με ηιλο καταβάλει κάκε δυνατι 

προςπάκεια. Σο ΚΕΠ Τγείασ Διμου Μεγαρζων αποτελεί πια μια πολφ ςθμαντικι 

δομι του Διμου μασ, που προςφζρει υπθρεςίεσ για τθν πρόλθψθ και τθν προαγωγι 

τθσ υγείασ ςτουσ πολίτεσ. Η ανταπόκριςθ των δθμοτϊν ςτισ δράςεισ ενθμζρωςθσ 

και ευαιςκθτοποίθςθσ και ςτθ διοργάνωςθ προλθπτικϊν εξετάςεων είναι πολφ 

μεγάλθ και καταδεικνφει τθν επιτυχία και αναγκαιότθτα τθσ  νζασ αυτισ υπθρεςίασ. 

Ζχει ιδθ διακρικεί και βραβευτεί για τον υποδειγματικό τρόπο παροχισ υπθρεςιϊν 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ και τισ καινοτόμουσ δράςεισ του.  

Ο Αντιδιμαρχοσ Προαγωγισ & Προςταςίασ Δθμόςιασ Τγείασ Διμου Μεγαρζων κοσ 

Κων/νοσ Καράμπελασ διλωςε:«Η ‘’ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ’’ είναι μία ζκκεςθ που γίνεται επί 

13 χρόνια ςτο Διμο Μεγαρζων με ςκοπό κυρίωσ τθν ςτιριξθ και προϊκθςθ των 

τοπικϊν προϊόντων, κακϊσ και τθν ανάδειξθ των εκίμων του τόπου μασ και τθν 

ψυχαγωγία των δθμοτϊν. Φζτοσ για 1θ φορά φιλοξενικθκε ςτθν 13θϋϋΜΕΓΑΡΩΝ 

ΓΗϋϋ περίπτερο του Κζντρου Πρόλθψθσ Τγείασ του Διμου. κοπόσ τθσ δράςθσ αυτισ 

είναι θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα πρόλθψθσ και προαγωγισ 

υγείασ των πολιτϊν.  Με κάκε τρόπο το ΚΕΠ Τγείασ του Διμου Μεγαρζων ενιςχφει 

τθν παροχι τθσ Αϋβάκμιασ φροντίδασ υγείασ με γνϊμονα πάντα τθν προςταςία τθσ 

υγείασ των ςυμπολιτϊν μασ». 

 

 

 



 
 

    

 

   


