Ακινα, 28/07/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επζκταςθ Πιλοτικοφ Προγράμματοσ ενίςχυςθσ των ΚΕΠ Υγείασ των Διμων τθσ
Περιφζρειασ Αττικισ: Αγίασ Βαρβάρασ, Δάφνθσ - Υμθττοφ, Ηρακλείου
Αττικισ,Μεγαρζων, Νζασ Σμφρνθσ, Σαλαμίνασ, Ωρωποφ και ανακοίνωςθ
επαναπιςτοποίθςθσ του Δικτφου ζωσ το 2025 από τον Π.Ο.Υ.

Γ. Πατοφλθσ: «Τα ΚΕΠ Υγείασ είναι το όραμα πολλών χρόνων, και αποτελοφν μία ςτροφι
τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ προσ τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ.Η επζκταςθ του
πιλοτικοφ προγράμματοσ ενίςχυςθσ των ΚΕΠ Υγείασ, αποτελεί προτεραιότθτατθσ
Περιφζρειασ Αττικισ ςτοχεφοντασ ςτθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των Δθμοτών»
Σθν Σετάρτθ 28Ιουλίου 2020 πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ ςτα γραφεία τθσ Περιφζρειασ
Αττικισ του Περιφερειάρχθ Αττικισ και Προζδρου του ΕΔΔΤΠΠΤ κ Γιώργου Πατοφλθ και
των Δθμάρχων κ. Λάμπρου Μίχου Διμου Αγίασ Βαρβάρασ, κ. Αναςτάςιου Μπινίςκου
Διμου Δάφνθσ Τμθττοφ,κ. Νικόλαου Μπάμπαλου Διμου Ηρακλείου Αττικισ, κ. Γρθγόριου
Σταμοφλθ Διμου Μεγαρζων, κ. Σταφρου ΤηουλάκθΔιμου Νζασ μφρνθσ,κ. Γεώργιου
ΠαναγόπουλουΔιμου αλαμίνασ, κ. Γεώργιου ΓιαςθμάκθΔιμου Ωρωποφ, κακϊσ και
τουΑντιδθμάρχου Κοινωνικισ Πολιτικισ και Αλλθλεγγφθσ του Διμου Νζασ μφρνθσ κ.
Παναγιώτθ Γιατηίδθ,για τθν επζκταςθ του πιλοτικοφ προγράμματοσ ενίςχυςθσ των ΚΕΠ
Τγείασ των Διμων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ: Αγίασ Βαρβάρασ, Δάφνθσ - Τμθττοφ,
Ηρακλείου Αττικισ, Μεγαρζων, Νζασ μφρνθσ, αλαμίνασ και Ωρωποφ, από το
Περιφερειακό Σαμείο 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 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. φμμαχοσ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν είναι θ θλεκτρονικι πλατφόρμα
των ΚΕΠ Τγείασ μζςω τθσ οποίασ εφαρμόηονται διεκνι πρωτοκόλλα screening του
πλθκυςμοφ με τα ςτελζχθ των ΚΕΠ Τγείασ 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 Τγείασ για τθν θλικία και το φφλο τουσ, κακϊσ και με τθν πάροδο
του χρόνου υπενκυμίηει τθν επανεξζταςθ τουσ. Σα 11 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, το Μελάνωμα, θ Κατάκλιψθ, θ Οςτεοπόρωςθ
θ ΧΑΠ και θ Άνοια. Οι Πολίτεσ μποροφν να εγγραφοφν ςτο λογιςμικό των ΚΕΠ Τγείασ μζςα
από τθν πλατφόρμα ςτο sitewww.kepygeias.org
Σο Πιλοτικό Πρόγραμμα ενίςχυςθσ των ΚΕΠ Τγείασ ξεκίνθςε τον Ιοφλιο του 2020 όπου
επιλζχκθκαν από τθν Περιφζρεια Αττικισ 4 Διμοι Πιλότοι, από 4 διαφορετικοφσ
Περιφερειακοφσ Σομείσ (Αγίασ Βαρβάρασ, Δάφνθσ - Τμθττοφ, Μεγαρζων και Νζασ μφρνθσ),
για να ςυμμετάςχουν και να υλοποιιςουν ζνα νζο διευρυμζνο μοντζλο με ςυγκεκριμζνεσ
πολιτικζσ και ςτόχουσ με ςκοπό το κάκε ΚΕΠ Τγείασ να αποτελεί για τον κάκε Διμο τον
Κεντρικό Θεςμό υντονιςμοφ Δράςεων Πρόλθψθσ για τθν Τγεία. Απολογιςτικά το
πρόγραμμα ζκλειςε το ζτοσ με μεγάλθ ςυμμετοχι δθμοτϊν, ςυγκεκριμζνα
φτάνοντασςυνολικά τισ13,650 εγγραφζσ δθμοτών ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα των ΚΕΠ
Τγείασ, τουσ166,000 Ωφελοφμενουσ από δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, και
τουσ5.226 Ωφελοφμενοσ από δωρεάν AdHoc Εξετάςεισ.
Σϊρα το πρόγραμμα επεκτείνεται και ςε άλλουσ περιφερειακοφσ τομείσ με τθ ςυμμετοχι
των Διμων Ηρακλείου Αττικισ, Σαλαμίνασ και Ωρωποφ, κακϊσ ο κάκε Περιφερειακόσ
Σομζασ διαμορφϊνεται από μοναδικι και ιδιαίτερθ ςφνκεςθ δθμοτϊν / κατοίκων. Άρα
ποικίλουν οι ανάγκεσ των πολιτϊν που επικυμοφν να ζχουν τθ καλφτερθ δυνατι πρόςβαςθ
ςε ποιοτικζσ και υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ υγείασ και πρόλθψθσ.
Επ’ αφορμισ τθσ ςυνάντθςθσ για τθν επζκταςθ του Πιλοτικοφ Προγράμματοσ ο
Περιφερειάρχθσ Αττικισ υπζγραψε και τθ νζα Πιςτοποίθςθ του Δικτφου από τον
Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ. Η ανανζωςθ τθσ Πιςτοποίθςθσ ςτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τγιϊν
Πόλεων του Π.Ο.Τ, για τθν 7θ Πενταετία του Προγράμματοσ Τγιείσ Πόλεισ, ιρκεμετά από
επιτυχι αξιολόγθςθ τθσ υποψθφιότθτασ που υποβλικθκε τον Οκτϊβριο του 2020. Σο
Ελλθνικό Δίκτυο ζχει τθν χαρά και τθν τιμι να είναι ςτθν πρϊτθ Ομάδα των 8 πρϊτων
πιςτοποιιςεων που ζδωςε ο Π.Ο.Τ. ςε Εκνικά Δίκτυα με χρονικι ιςχφ ζωσ το 2025 και ο
Πρόεδροσ του Δικτφου Τγιϊν Πόλεων - Προαγωγισ τθσ Τγείασ και Περιφερειάρχθσ Αττικισ
κ. Γιϊργοσ Πατοφλθσ, παρζλαβε και προςυπζγραψε επιςιμωσ το Πιςτοποιθτικό το οποίο
ζχει ιδθ υπογράψει ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ του Π.Ο.Τ. Ευρϊπθσ DrHansHenri P.
Kluge. Για τθν πιςτοποίθςθ αυτι, ο ΠΟΤ Ευρϊπθσ, ενθμζρωςε με κοινοποίθςθ τουσ
Τπουργοφσ Τγείασ, Εςωτερικϊν και Εξωτερικϊν κακϊσ και το Γραφείο του ςτθν Ακινα. Να
τονίςουμε ότι θ Ευρωπαϊκι Περιφζρεια του Π.Ο.Τ. αρικμεί ςιμερα 32 Εκνικά Δίκτυα που
βρίςκονται ςε διαδικαςία Πιςτοποίθςθσ και το Ελλθνικό Δίκτυο είναι ςιμερα το
πολυπλθκζςτερο ςε αρικμό μελϊν Δίκτυο του Π.Ο.Τ. Ευρϊπθσ και χαίρει
αναγνωριςιμότθτασ και εκτίμθςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ Πολιτικισ Προαγωγισ τθσ Τγείασ
ςτο τοπικό επίπεδο.
οΠεριφερειάρχθσ Αττικισ και Πρόεδροσ του ΕΔΔΤΠΠΤ κ. Γιώργοσ Πατοφλθσ, διλωςε: «Η
ενίςχυςθ των Δομϊν Πρόλθψθσ και Προςυμπτωματικοφ Ελζγχου «ΚΕΠ ΤΓΕΙΑ», είναι
προτεραιότθτα τθσ Περιφζρειασ Αττικισκαι υλοποιείται με τθν επζκταςθ του πιλοτικοφ
προγράμματοσ ενίςχυςθσ των ΚΕΠ Τγείασ των Διμων: Αγίασ Βαρβάρασ, Δάφνθσ - Τμθττοφ,
Ηρακλείου Αττικισ, Μεγαρζων, Νζασ μφρνθσ, αλαμίνασ και Ωρωποφ,από το

Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Αττικισ. Η Περιφζρεια Αττικισ ζχει ςτόχο να γίνει θ Πρϊτθ
Περιφζρεια Τγείασ 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 Τγείασ και ςτουσ 66 Διμουσ τθσ Αττικισ.Σα ΚΕΠ Τγείασ 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 Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ, πλιρωσ εναρμονιςμζνο με τα πρωτόκολλα του Π.Ο.Τ, που ζχει ςαν ςκοπό
τον προςυμπτωματικό ζλεγχο και τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για να προλθφκοφν ζγκαιρα
ςοβαρζσ πακιςεισ. Επιπλζον, είναι χαρά μασ να υπογράφουμε τθ νζα Πιςτοποίθςθ του
Δικτφου από Π.Ο.Τ. με ιςχφ ζωσ το 2025, ςθματοδοτϊντασ ζτςι τθ διαρκι εξζλιξθ του
ΕΔΔΤΠΠΤ και των μελϊν του».
τθ ςυνζχεια, οι διμαρχοι και οι εκπρόςωποι των Διμων αφοφ πρϊτα ςυνεχάρθςαν τον
Πρόεδρο για τθ νζα πιςτοποίθςθ του Δικτφου,προχϊρθςαν ςτισ ακόλουκεσ δθλϊςεισ
ςχετικά με τθ ςυνάντθςθ:
O Διμαρχοσ Αγίασ Βαρβάρασ κ. Λάμπροσ Μίχοσ «Η ςυμβολι μασ ςτθν πρόλθψθ αςκενειϊν
και θ αλλαγι επιβλαβϊν ςυμπεριφορϊν για τθν υγεία των ςυμπολιτϊν μασ, είναι
προτεραιότθτα τθσ πολιτικισ μασ. Χαιρόμαςτε που είμαςτε μζροσ αυτισ τθσ προςπάκειασ
και χαιρετίηουμε τθ ςυνζχιςθ και διεφρυνςθ του πιλοτικοφ προγράμματοσ των ΚΕΠ Τγείασ,
το οποίο προςωπικά παρακολουκεί και εποπτεφει ο Περιφερειάρχθσ Αττικισ κ. Πατοφλθσ,
ευαίςκθτοσ ςε κζματα υγείασ και πρόνοιασ και εμπνευςτισ του ςυγκεκριμζνου κεςμοφ».
O Διμαρχοσ Δάφνθσ - Τμθττοφκ. Αναςτάςιοσ Μπινίςκου «Ο Διμοσ Δάφνθσ-Τμθττοφ ςε
ςυνεργαςία με το Εκνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Τγιϊν Πόλεων (EΔΔΤΠΠΤ), πιςτοποιθμζνο
δίκτυο του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ (ΠΟΤ) δθμιοφργθςε το Κζντρο Πρόλθψθσ για
τθν Τγεία (ΚΕΠ Τγείασ). Σο ΚΕΠ Τγείασ ζχει ωσ αντικείμενο τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν
ςχετικά με τθν ΠΡΟΛΗΨΗ και παράλλθλα διοργανϊνει ΔΩΡΕΑΝ εξετάςεισ
Προςυμπτωματικοφ Ελζγχου των δθμοτϊν για 11 επικίνδυνα νοςιματα με ςκοπό τθν
προαγωγι τθσ υγείασ τουσ.Από τον Ιοφνιο 2020, ο Διμοσ μασ εντάχκθκε ςτο Πιλοτικό
Πρόγραμμα των ΚΕΠ Τγείασ, δίνοντασ μασ τθν ϊκθςθ να διευρφνουμε το πλαίςιο των
δράςεων και των εξετάςεων, ςτοχεφοντασ ςτθ διατιρθςθ και βελτίωςθ του επιπζδου τθσ
Δθμόςιασ Τγείασ. Η δφναμθ τθσ ΠΡΟΛΗΨΗ αποτελεί τον πυρινα μιασ υγιοφσ ηωισ».
Ο Διμαρχοσ Ηρακλείου Αττικισ κ. Νικόλαοσ Μπάμπαλοσ«Η Πανδθμία απζδειξε ότι ςτα
ηθτιματα τθσ υγείασ δεν πρζπει ποτζ να επαναπαφεςαι ςτισ κλαςςικζσ πρακτικζσ, αντίκετα
να εξελίςςεισ τισ δράςεισ ςου ϊςτε να απαντάσ ςε ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενα και με νζεσ
απαιτιςεισ περιβάλλον. Σα ΚΕΠ Τγείασ, θ δομι που είναι, ίςωσ, εγγφτερα ςτον πολίτθ για
τα κζματα τθσ προαγωγισ τθσ υγείασ, το κάνουν πράξθ διευρφνοντασ ςυνεχϊσ τα
προγράμματα προςυμπτωματικοφ ελζγχου, για να απλϊςουν μεγαλφτερθ ομπρζλα
προςταςίασ πάνω από τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. υγχαρθτιρια ςτον πρόεδρο του ΕΔΔΤΠΠΤ
Γιϊργο Πατοφλθ και πολλά ευχαριςτϊ ςτουσ ςυνεργάτεσ των δομϊν των ΚΕΠ-Τγείασ για τθ
διαρκι αυτι ανταπόκριςθ.»

O ΔιμαρχοσΜεγαρζωνκ. Γρθγόριοσ Σταμοφλθσ «Η δθμιουργία και λειτουργία του ΚΕΠ
Τγείασ είναι ζνα πολφ ςθμαντικό βιμα για τθν παροχι Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ
από τθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, κάτι που γίνεται για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ. Σο ΚΕΠ
Τγείασ του Διμου μασ αποτελεί πλζον πρότυπο, κακϊσ ζχει καταφζρει να πιάςει ςχεδόν
ολοκλθρωτικά τον ςτόχο του, εγγράφοντασ περίπου 10.000 δθμότεσ μζχρι ςιμερα. Γίνονται
ςυνεχείσ ενθμερϊςεισ & δράςεισ με μεγάλθ ανταπόκριςθ από τουσ δθμότεσ. Για αυτό κζλω
να ςυγχαρϊ τον ιδρυτι των ΚΕΠ Τγείασ και Περιφερειάρχθ Αττικισ κ. Γεϊργιο Πατοφλθ,
κακϊσ και να τον ευχαριςτιςω για τθν ςτιριξθ που μασ παρζχει όλο αυτό το διάςτθμα. Ο
Διμοσ Μεγαρζων είναι και κα είναι αρωγόσ ςτθν προςπάκεια αυτι, που ςτόχο ζχει το
προςυμπτωματικό ζλεγχο των ςυμπολιτϊν μασ και άρα τθν προςταςία τθσ υγείασ τουσ».
Ο Διμαρχοσ αλαμίνασ κ. Γεώργιοσ Παναγόπουλοσ«Η πρόλθψθ τθσ υγείασ των πολιτϊν
είναι πράξθ πολιτιςμοφ. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κινοφμενοι, είμαςτε περιχαρείσ για τθ
ςυμμετοχι τθσ νιςου μασ, ςτο εν λόγω πρόγραμμα των ΚΕΠ Τγείασ. Είμαςτε διατεκειμζνοι
να δουλζψουμε πάνω ςε αυτό, προκειμζνου να εξαςφαλίςουμε τα καλφτερα δυνατά
αποτελζςματα επ’ωφελεία των ςυμπολιτϊν μασ. Άλλωςτε όπωσ και ο κυμόςοφοσ λαόσ μασ
αναφζρει «θ πρόλθψθ αποτελεί τθν καλφτερθ κεραπεία»».
O Διμαρχοσ Νζασ μφρνθσ κ. Σταφροσ Τηουλάκθσ«Ο Διμοσ Νζασ μφρνθσ ςυμμετείχε ςτο
πρϊτο πιλοτικό πρόγραμμα, αναδεικνφοντασ τθν προαγωγι τθσ υγείασ και τθ ςθμαςία τθσ
προλθπτικισ ιατρικισ. Παράλλθλα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ,
ενιςχφςαμε με προςωπικό το ΚΕΠ Τγείασ με ςκοπό τθ διάδοςθ του ςκοποφ του νζου
λογιςμικοφ και τθν ευρεία ςυμμετοχι των πολιτϊν. Χαιρετίηουμε τθν επζκταςθ του
πιλοτικοφ προγράμματοσ των ΚΕΠ Τγείασ και ςε άλλουσ Διμουσ και τουσ ευχόμαςτε
ανάλογθ επιτυχι πορεία!».
Ο Διμαρχοσ Ωρωποφ κ. Γεώργιοσ Γιαςθμάκθσ«Σα ΚΕΠ Τγείασ είναι ζνα ςπουδαίο εργαλείο
που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ για τθν πρόλθψθ, ενθμζρωςθ και
ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν και αποτελεί μία καινοτομία τθσ Ελλθνικισ Αυτοδιοίκθςθσ
μζςω του ΕΔΔΤΠΠΤ και τθσ Περιφζρειασ Αττικισ. Ο Διμοσ Ωρωποφ, πρωτοπόροσ ςε κάκε
κίνθςθ που αφορά τθν υγεία των πολιτϊν του, μζςω του πιλοτικοφ προγράμματοσ των ΚΕΠ
Τγείασ, προςδοκά να γίνει πρότυπο ΚΕΠ Τγείασ ωφελϊντασ όλουσ τουσ δθμότεσ του».
τθ ςυηιτθςθ ςυμμετείχαν και θ κα Κατερίνα Πλεξίδα ςυντονίςτρια του Διμου Ηρακλείου
Αττικισ για το ΕΔΔΤΠΠΤ, ο κ. Σωτιρθσ Παπαςπυρόπουλοσ, ςυντονιςτισ του προγράμματοσ
υγιείσ πόλεισ, τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, θ κα. Μαρία Αϊδίνθ Γενικι Διευκφντρια Ελλθνικοφ
Δικτφου Τγιϊν Πόλεων (ΕΔΔΤΠΠΤ), οι κυρίεσ Αραμπατηι Μαρία, και Χατηθκωνςταντίνου
Μαριάνκθ, Τπεφκυνεσ τθσ Κεντρικισ Δομισ των ΚΕΠ Τγείασ κακϊσ και οι κυρίεσΚοιλου
Αναςταςία, ΧατηθκωνςταντίνουΦωτεινι, Καμπακάκθ Βενετία και Γιώτθ Μαρίαςτελζχθ
τθσ Περιφζρειασ Αττικισ υπεφκυνεσ για τα Πιλοτικά ΚΕΠ Τγείασ.

