
   

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                                            Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2018 

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια τοσ ΚΕΠ Υγείας Δήμοσ Μεγαρέων 

Γ. Παηούλης: «Σκοπός ηφν ΚΕΠ Υγείας ποσ δημιοσργούνηαι είναι η πρόληυη 

και η προαγφγή ηης σγείας ηφν δημοηών με έγκαιρο προζσμπηφμαηικό έλεγτο»  

 

Παξνπζία δεκνηώλ θαη γηαηξώλ εγθαηλίαζε  ηελ Τεηάξηε 24 Ιαλνπαξίνπ 2018 ην 

ΚΕΠ Υγείαο, ν Δήκνο Μεγαξέσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ειιεληθό Δηαδεκνηηθό 

Δίθηπν Υγηώλ Πόιεσλ ππό ηελ Αηγίδα ηεο ΚΕΔΕ. 

 

Τελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ, άλνημε κε ραηξεηηζκό ηνπ ν Δήκαξρνο Μεγαξέσλ κ. 

Γρηγόριος Σηαμούλης ν νπνίνο κεηαμύ άιισλ ηόληζε: «Τν πνιπηηκόηεξν αγαζό γηα 

ηνλ άλζξσπν είλαη αλακθηζβήηεηα ε πγεία. Η πξόιεςε είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο 

δηαηήξεζεο απηνύ ηνπ αγαζνύ. Τν πξνιακβάλεηλ, θάιιηνλ ηνπ ζεξαπεύεηλ. Ό, ηη 

ινηπόλ ζπκβάιεη πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε είλαη ρξήζηκν θαη πνιύηηκν. Επνκέλσο 

ε ιεηηνπξγία ησλ ΚΕΠ Υγείαο, πνπ ν ξόινο ηνπο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε, ε 

ελεκέξσζε, ε δηνξγάλσζε πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ θαη παξαπνκπώλ ζε δνκέο 

πγείαο, ζα σθειήζεη αθάληαζηα δεδνκέλνπ, όηη απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο πνιίηεο  

αλεμαξηήησο αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο. Οθείινπκε ινηπόλ όινη λα ζηεξίμνπκε απηόλ 

ηνλ ζεζκό θαη λα ηνλ θαηαζηήζνπκε γλσζηό ζε όινπο  ηνπο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θάλνπλ ρξήζε απηνύ ηνπ επεξγεηήκαηνο».  

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ θαη ηεο ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Παηούλης, Δεκάξρνο 

Ακαξνπζίνπ ιόγσ αλεηιεκκέλεο ππνρξέσζεο δελ παξέζηε, όκσο ζπλεράξε ην 

Δήκαξρν Μεγαξέσλ θαη δήισζε ζρεηηθά: «Πξόθεηηαη γηα έλαλ ζεζκό πνπ ππεξεηεί 

ηελ Υγεία ηνπ Πνιίηε πξνσζώληαο ηελ πξόιεςε πξηλ θαλ αθόκα ρξεηαζηεί ηαηξηθή 

αληηκεηώπηζε. Μέζα από ηα ΚΕΠ Υγείαο πξνζθέξνπκε ελεκέξσζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή γηα νθηώ ζαλάζηκα λνζήκαηα, ηα νπνία, εάλ πξνιεθζνύλ, είλαη 

ηάζηκα ζε ζπληξηπηηθό πνζνζηό. Η Τνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη ζηε δηάζεζή ηεο έλα 

εξγαιείν ην νπνίν εάλ αμηνπνηεζεί έρεη άκεζα νθέιε ζηελ πγεία ηνπ δεκόηε». 

 

Αθνινύζεζε ζύληνκνο ραηξεηηζκόο από ην Γεληθό Δ/ληή ηνπ ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Σφηήρη 

Παπαζπσρόποσλο ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην ζθνπό θαη ηα πξνγξάκκαηα πξναγσγήο 

πγείαο ηνπ ΕΔΔΥΠΠΥ πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξόιεςε αιιά θαη ζηνπο Δήκνπο- κέιε 



πνπ απαξηίδνπλ ην δίθηπν  θαη πνπ κέρξη ζήκεξα θζάλνπλ ηνπο 202. Αθόκε ζπλεράξε 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ γηα ηελ πνηόηεηα ηεο δνπιεηάο πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ 

θάλεη, ώζηε ην ΚΕΠ Υγείαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ λα μεθηλήζεη κε ηηο θαιύηεξεο 

πξνϋπνζέζεηο. 

 

Με ηελ παξνπζία ηνπο, ηίκεζαλ ηελ εθδήισζε Αληηδήκαξρνη, Πξόεδξνη ησλ 

Ννκηθώλ πξνζώπσλ, Δεκνηηθνί Σύκβνπινη ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ θαη εξγαδόκελνη 

πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ εγθαζίδξπζε απηνύ ηνπ ζεζκνύ ζηνλ Δήκν. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

  



 

 


