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Ομιλία Προέδρου ΕΔΔΥΠΠΥ, Προέδρου ΙΣΑ, Προέδρου ΚΕΔΕ & Δημάρχου 

Αμαρουσίου Γ. Πατούλη 

Στην Κεντρική Εκδήλωση των ΚΕΠ Υγείας 

Helexpo Μαρούσι 

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015, 11.00 

 

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί 

Αγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι 

Κυρίες και Κύριοι 

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι 

 

Σας καλωσορίζουμε στην Κεντρική Εκδήλωση 
του πρωτοπόρου & καινοτόμου θεσμού των 
ΚΕΠ Υγείας και του Εθνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής της 
Υγείας με θέμα «Δημιουργία και Δικτύωση 
Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας για την 
Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πρόληψης και 
Προαγωγής Υγείας».  
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Από αρχές του 2014, πήρε σάρκα και οστά ένα 

μακροχρόνιο όραμά μας το οποίο ήταν δική μας 

πρόταση στην ελληνική πολιτεία: Τα Κέντρα 

Πρόληψης της Υγείας (ΚΕΠ Υγείας).  

 

Υποβάλλαμε την πρότασή μας στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007- 

2013» το 2011 και ξεκίνησε πιλοτικά η 

υλοποίησή του σε 14 δήμους της Ελλάδας, με 

κεντρική έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, μέσα από 

τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Οι Κεντρικοί άξονες λειτουργίας  των ΚΕΠ 

Υγείας είναι: 

1) η ενημέρωση των πολιτών για τη προληπτική 

ιατρική:  Δηλαδή θα παρέχουν πληροφόρηση σε 

υγιείς πολίτες να υποβάλλονται σε εξετάσεις 

προσυμπτωματικού ελέγχου πριν εκδηλωθεί η 

νόσος,  

2) η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα 

προαγωγής της υγείας όπως και στη σημασία της 

αλλαγής τρόπων ζωής και συμπεριφοράς. 

 

 

 

 

 



 4 

Μέχρι στιγμής λειτουργούν 22 ΚΕΠ Υγείας σε 

όλη την Ελλάδα. Σε πρώτη φάση, 14 δήμοι μέλη 

του ΕΔΔΥΠΠΥ με τη χρηματοδότηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 

ίδρυσαν ΚΕΠ Υγείας: Αμαρουσίου, Αγ. 

Αναργύρων-Καματερού, Αγίας Παρασκευής, 

Αλίμου, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Ηρακλείου, 

Λαγκαδά, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, 

Μεταμόρφωσης, Π. Φαλήρου, Περιστερίου και 

Πυλαίας - Χορτιάτη, θα τρέξουν πιλοτικά το 

πρόγραμμα για 5 χρόνια.  

Ακόμα 8 Δήμοι  ίδρυσαν τα ΚΕΠ Υγείας με 

δική τους  πρωτοβουλία και με απόφαση Δ.Σ. 

Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. και είναι οι Δήμοι:  
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Αγία Βαρβάρα, Ηλιούπολη, Ιεράπετρα, 

Καλλιθέα, Κορδελιού - Ευόσμου, Μήλος, 

Μονεμβασιά και Ωρωπός.  

 

Μέχρι σήμερα έχουμε εγκαινιάσει 15 Κέντρα 

Πρόληψης για την Υγεία.  

Tα Κέντρα Πρόληψης Υγείας των 22 πλέον 
Δήμων σε όλη την Ελλάδα δημιουργούν ήδη ένα 
ισχυρό θεσμό πρόληψης και προαγωγής υγείας 
προς όφελος των δημοτών τους. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά 
μου αρχικά τους Δημάρχους των 14 δήμων που 
εντάχθηκαν  στο πρόγραμμα ΚΕΠ Υγείας. 
Παρότι, οι περισσότεροι, ήταν νέοι δήμαρχοι, 
αντιλήφθηκαν την σημασία αυτής της 
καινοτόμου προτάσεως και με ισχυρή θέληση 
ανταπεξήλθαν με τον καλύτερο τρόπο στις 
προκλήσεις του προγράμματος. 
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Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους 
Δημάρχους  των επιπλέον Δήμων που 
εντάχθηκαν μεταγενέστερα στο πρόγραμμα και 
το στηρίζουν μέχρι σήμερα με ίδιους πόρους. 

Τα ΚΕΠ Υγείας φιλοδοξούν πράγματι να 
καλύψουν ένα τεράστιο κενό στην δημόσια 
υγεία της χώρας μας. Ήρθαν για να μείνουν και 
να προσφέρουν. 

Οι πολίτες λόγω της κρίσης αλλά και της 
ανεπαρκούς ακόμη ευαισθητοποίησής τους, 
πολλές φορές παραμελούν συστηματικά την 
υγεία τους. Οι δημόσιες  δομές με υπέρμετρα 
αυξημένο όγκο εργασίας και δαιδαλώδεις 
διαδικασίες  αδυνατούν να προσεγγίσουν τον 
υγιή πληθυσμό ώστε να ακολουθήσει τα 
προγράμματα πρόληψης που προτείνει ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πολύ 
πρόσφατα μόνον ορισμένες προληπτικές 
εξετάσεις εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, όμως λίγοι 
τις γνωρίζουν και λιγότεροι ακόμη τις εκτελούν. 
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Ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες απουσιάζουν 
μαζικά από τα προγράμματα πρόληψης είτε γιατί 
δεν τα γνωρίζουν είτε γιατί δεν υπάρχει 
διαδικασία για  να τους τα εξασφαλίσει δωρεάν. 

Οι Δήμοι, ως θεσμός που είναι πιο κοντά από 
όλους στον πολίτη, γνωρίζοντας  την μεγάλη 
σημασία της Πρόληψης,  διοργανώνουν, χρόνια 
τώρα, συστηματικά προγράμματα πρόληψης  σε 
συνεργασία με ιατρικούς και άλλους φορείς. Το 
Διαδημοτικό μας Δίκτυο άλλωστε, μέσα από τα 
προγράμματα πρόληψης, έχει συνεργήσει με 
δεκάδες δήμους και έχει δώσει την ευκαιρία σε 
πολίτες δωρεάν να κάνουν προληπτικές 
εξετάσεις. 
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Το ΚΕΠ Υγείας παρέχει τη δυνατότητα σε 

ασυμπτωματικούς πολίτες να υποβάλλονται σε 

εξετάσεις πρόληψης από θανατηφόρες ασθένειες 

πριν νοσήσουν.  

Ο έλεγχος μέσω των εξετάσεων αφορά σε 

συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες στόχους του 

πληθυσμού για κάθε νόσημα ξεχωριστά, με 

κριτήρια επιπλέον το φύλο και το ιστορικό. 

Από τον προσυμπτωματικό αυτό έλεγχο, οι 

πολίτες που θα ανιχνευθούν ως υψηλού 

κινδύνου, θα παραπεμφθούν στους θεράποντες 

γιατρούς τους για περαιτέρω έλεγχο.  
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Τα άτομα που εμπίπτουν στο εν λόγω ηλικιακό 

φάσμα, πρέπει να ελεγχθούν, βάσει των 

πρωτοκόλλων screening του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 

Νοσημάτων. 

Από το πρώτο αυτό screening του πληθυσμού, 

θα εντοπιστούν οι πολίτες «υψηλού κινδύνου» 

και θα παραπεμφθούν στους θεράποντες 

γιατρούς τους για περαιτέρω έλεγχο - πριν 

νοσήσουν.  

Ο  ρόλος του δήμου είναι να ευαισθητοποιήσει 

τον πληθυσμό στόχο και να ανακαλύψει ποιοι 

πολίτες χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο, ενώ ο 

ρόλος του θεράποντα γιατρού είναι να κάνει 

αυτό τον έλεγχο για να διαγνώσει αν ο πολίτης 
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όντως έχει πρόβλημα υγείας ή όχι. 

  

Κάνοντας μία στροφή της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας προς την τοπική αυτοδιοίκηση, 

θα έλεγε κανείς ότι ο θεσμός αυτός 

αναλαμβάνει τη διατήρηση της υγείας του 

πληθυσμού. 

Είναι πολύ σημαντικό, να καλεί τηλεφωνικά ο 

Δήμος τον πολίτη και να τον ενημερώνει για 

τον έλεγχο της υγείας του, πριν καν προλάβει 

ο πολίτης να αναζητήσει ιατρική βοήθεια.  

 

Τα ΚΕΠ Υγείας έρχονται ουσιαστικά για να 
ολοκληρώσουν σε έναν ενιαίο σχεδιασμό όλες 
τις παραπάνω χρήσιμες μεν αλλά 
αποσπασματικές μέχρι σήμερα ενέργειες. 
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Έρχονται για να εφαρμόσουν  την υπηρεσία μιας 
στάσης για ότι αφορά την Πρόληψη στην υγεία.  

 

Τα ΚΕΠ Υγείας είναι η αιχμή του δόρατος για 
τις υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της 
υγείας των δημοτών μας. Πρέπει να γίνουν το 
σημείο αναφοράς του κάθε πολίτη ώστε αυτός 
να μπορεί, μέσω διαδικτύου ή μέσου τηλεφώνου 
αλλά και δια ζώσης, να ενημερωθεί για όλα τα 
θέματα της υγείας που μπορεί να τα επηρεάσει 
με τη συμπεριφορά του ή να τα προλάβει με 
απλές εξετάσεις. 

Ο Δήμος στην ενημέρωση και στη πρόληψη για 
την υγεία έχει πια ένα φιλικό και σύγχρονο 
πρόσωπο για τον πολίτη, και αυτό το πρόσωπο 
είναι το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου. 
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Ο Πολίτης στα ΚΕΠ Υγείας μπορεί να 

ενημερωθεί μέσα από τα διεθνή διαγνωστικά 

πρωτόκολλα που έχει δημιουργήσει το 

πρόγραμμα, για όλες τις προληπτικές εξετάσεις 

που οφείλει να κάνει αναλόγως με την ηλικία 

του, το φύλο του και την κληρονομικότητα του.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα διαγνωστικά 

πρωτοκολλά έχουν υιοθετηθεί πλήρως από τον 

καινούργιο κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ 

και πρόκειται για τον προσυμπτωματικό έλεγχο 

των εξής 7 νοσημάτων: καρκίνος του προστάτη, 

καρκίνος του μαστού,  καρκίνος του παχέος 

εντέρου, καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και 

το μελάνωμα,  
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κίνδυνος εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και 

εγκεφαλικών, καθώς και κίνδυνος ρήξης 

ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. 

 

Ενημερώνεται επίσης για τις λίστες των 
παροχών ιατρών και διαγνωστικών εργαστηρίων 
που συνεργάζονται με τα ΚΕΠ Υγείας και 
μπορούν να τον διευκολύνουν στις προληπτικές 
του εξετάσεις. 

Ο Πολίτης ενημερώνεται τέλος σχετικά με την 
ασφαλιστική του ικανότητα και τα δικαιώματα 
που έχουν οι ευπαθείς ομάδες. Μεγάλο ποσοστό 
ευπαθών ανασφάλιστων  ομάδων μπορούν να 
ωφεληθούν  των υπηρεσιών των ΚΕΠ Υγείας 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 
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Ο Πολίτης έχει τη δυνατότητα  μέσα από το 
σύγχρονο ιατρικό λογισμικό που έχουμε 
δημιουργήσει, να φτιάξει τον δικό του ιατρικό 
φάκελο πλήρως ενημερωμένο από τον ίδιο ή τον 
θεράποντα ιατρό του ή ακόμη τον 
πιστοποιημένο υπάλληλο των ΚΕΠ Υγείας. 

Μέσα από αυτό το ιατρικό λογισμικό εισάγεται 
μια νέα υπηρεσία για τους δήμους. Ο Δήμος 
μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας alert θα 
ενημερώνει  τον δημότη του για την 
επαναληπτική προληπτική εξέταση που οφείλει 
να κάνει. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύουμε 
έμπρακτα ότι η υγεία των δημοτών μας είναι 
πρώτη προτεραιότητα για το δήμο μας. 

Ενημερώνεται επίσης για τα προγράμματα 
πρόληψης που διοργανώνει ο Δήμος. Ήδη τα 
ΚΕΠ υγείας  μέσα από δεκάδες ημερίδες 
ενημέρωσης πραγματοποίησαν αρκετά 
προγράμματα πρόληψης, μερικά εκ των οποίων 
ήταν νέα για την χωρά μας όπως ο έλεγχος για 
το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής.  
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32 ενημερωτικές ημερίδες  έχει ήδη 
πραγματοποιήσει το πρόγραμμα, πολλές από 
αυτές συνοδεύονταν και από προγράμματα 
πρόληψης  όπως μέτρηση ανευρύσματος 
κοιλιακής αορτής, τεστ ΠΑΠ, μαστογραφίες, 
μικροβιολογικές εξετάσεις, ΚΑΡΠΑ και όλες 
δωρεάν προς όφελος του δημότη. 

Τα ΚΕΠ Υγείας συνεργάζονται με Υπουργεία, 
Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, Ιατρικές 
επιστημονικές εταιρείες,  ελληνικούς και 
ευρωπαϊκούς φορείς, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις με σκοπό  την ορθή,  επιστημονικώς 
άρτια, και ουσιαστική λειτουργία του 
προγράμματος. 
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Σκοπός των ΚΕΠ Υγείας είναι να αποτελέσει 
το συντονιστικό κέντρο για όλες τις υπηρεσίες 
ενημέρωσης και προληπτικών εξετάσεων που 
αφορούν την υγεία του πολίτη και να 
συμβάλλει καταλυτικά στην βελτίωση των 
δεικτών της δημόσιας υγείας. 

Αν καταφέρουμε να βελτιώσουμε τους δείκτες 
της δημόσιας υγείας θα εξασφαλίσουμε επιπλέον 
και καλύτερες συνθήκες νοσοκομειακής 
φροντίδας αλλά και θα εξοικονομήσουμε 
τεραστίους δημόσιους πόρους. Η δημόσια 
διοίκηση, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, αποκτά 
με τα ΚΕΠ Υγείας ένα χρήσιμο εργαλείο σε ένα 
τόσο ευαίσθητο θέμα. 

Η δημιουργία  μιας υπηρεσίας στον Δήμο για 
τον συντονισμό της ενημέρωσης και της 
πρόληψης για την υγεία, έρχεται για να ενώσει 
δυνάμεις και να βελτιώσει την καθημερινότητα 
του πολίτη.  
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Ο Ιατρικός φάκελος, οι πιστοποιημένοι 
δημοτικοί υπάλληλοι, οι συνεργαζόμενοι ιατροί, 
όλο αυτό το επιπλέον σύστημα που 
δημιουργείται, μπορεί να συνδεθεί με υπάρχοντα 
συστήματα της δημόσιας διοίκησης όπως τα 
ΚΕΠ, το ΚΕΕΛΠΝΟ και άλλα  για να βελτιώσει 
την λειτουργία του Κράτους.   

Έτσι, μέσα από την συνεργασία με τις κρατικές 
δομές, η κάρτα υγείας του πολίτη μπορεί να 
γίνει πραγματικότητα. Θα εργαστούμε πάνω σε 
αυτό, έχουμε πλέον υποδομές, έχουμε δίκτυα 
αναμένουμε την καλή διάθεση όλων των 
εμπλεκόμενων. 

Την ώρα που στην  Ευρώπη συζητάμε για την 
ευρωπαϊκή ιατρική κάρτα, πρέπει άμεσα εδώ 
στην χώρα μας να προχωρήσουμε σε αυτό το 
θέμα.  
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Τα ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με φορείς με 
μεγάλη εμπειρία στο χώρο, εφαρμόζουν 
επιπλέον προγράμματα δημόσιας υγείας για τον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο, τον σχολικό εκφοβισμό, 
το ασφαλές διαδίκτυο και την παιδική 
παχυσαρκία με σκοπό  να συμβάλουν στην 
καταπολέμηση των μεγάλων αυτών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελληνική 
κοινωνία στο σύνολο της. 

Ομιλίες σε παιδιά στα σχολεία και σε  γονείς, 
εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις  
ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικά  δρώμενα είναι 
μερικές μόνο από τις δράσεις που γίνονται στα 
πλαίσια του προγράμματος των ΚΕΠ Υγείας. 

Για εμάς η ολοκλήρωση ενός προγράμματος 
ΕΣΠΑ όπως αυτό σήμερα, είναι η αρχή ενός 
νέου κεφαλαίου ανάπτυξης και ενδυνάμωσης 
του δικτύου πρόληψης που δημιουργήσαμε. 
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Το ΕΔΔΥΠΠΥ θα εξασφαλίσει την συνέχιση 
της λειτουργικότητας της κεντρικής δομής των 
ΚΕΠ Υγείας, για όσο χρόνο χρειαστεί μέχρι τη 
νέα χρηματοδότηση που θα επιδιώξουμε, ώστε 
το δίκτυο των Δήμων μας να λειτουργεί 
απρόσκοπτα και ουσιαστικά. 

Τα προγράμματα πρόληψης και οι παρεμβάσεις 
στην τοπική κοινωνία το επόμενο χρονικό 
διάστημα θα συνεχιστούν  με μεγαλύτερη  
ένταση. 

Πέρα από τις παραπάνω δράσεις του 
Προγράμματος των ΚΕΠ Υγείας,  οι προοπτικές 
που ανοίγονται είναι μεγάλες. 

Ενόψει του νέου επιχειρησιακού προγράμματος 
στήριξης αλλά και των απαιτήσεων των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων κρίνεται επιτακτική 
η ανάγκη στήριξης των ευπαθών ομάδων αλλά 
και των οικογενειών τους. 
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Οι δημοτικές δομές των ΚΕΠ Υγείας με τους 
παρόχους υγείας αλλά και την εμπειρία πλέον 
των δήμων μέσω των κοινωνικών τους 
υπηρεσιών είναι σε θέση να αναλάβουν τόσο την 
υγειονομική πρόληψη και φροντίδα 
ενδεχομένως των πολιτών των ευπαθών ομάδων 
όσο και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των 
οικογενειών τους. 

Επεξεργαζόμαστε μοντέλα δράσεων πάνω σε 
αυτόν τον τομέα ώστε, ως φορέας 
πιστοποιημένος από τον Π.Ο.Υ που είμαστε, να 
συμβάλουμε στην διαμόρφωση μιας ενιαίας 
στρατηγικής με σκοπό την ενδυνάμωση των 
ευπαθών ομάδων και την υποστήριξη τους. 

Τα ΚΕΠ Υγείας θα συνεχίσουν σταθερά να 
απευθύνονται σε όλους τους πολίτες 
παραμένοντας στον αγώνα βελτίωσης της 
δημόσιας υγείας. 
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Οφείλουμε να πείσουμε την κεντρική εξουσία 
ότι στηρίζοντας την προσπάθεια αυτή 
βελτιώνουμε την υγεία του πολίτη, 
προλαβαίνουμε σοβαρές ασθένειες και 
εξοικονομούμε τεραστίους οικονομικούς 
πόρους. 

Δουλέψαμε όλοι οι Δήμαρχοι ακολουθώντας την 
διεθνή πρακτική,  εξυπηρετώντας το συμφέρον 
του δημότη και φτάσαμε στην σημερινή ημέρα, 
όλοι μαζί να δηλώσουμε την πίστη μας ότι 
μπορούμε συνεργαζόμενοι να παράγουμε έργο 
με συνεχεία, συνέπεια και προοπτική. 

Τα ΚΕΠ Υγείας είναι μια ιδέα που γίνεται 
πραγματικότητα. 

Είναι ένα όραμα που υλοποιείται. 

Καταφέραμε να ξεπεράσουμε καθημερινά 
προβλήματα, 

Συνεχίζουμε και εμπλουτίζουμε το βασικό μας 
σχεδιασμό  
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Θέλουμε τα ΚΕΠ Υγείας να γίνουν μια ισχυρή 
δομή μέσα στο Δήμο και ένα ισχυρό δίκτυο 
μέσα στη χώρα 

Θέλουμε τα ΚΕΠ Υγείας να αλλάξουν τα 
δεδομένα στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης και 
προαγωγής υγείας στο δημότη μας. 

Πολλοί δεν το πίστεψαν, πολλοί προσπάθησαν 
να μας βάλουν εμπόδια, όμως είμαστε όλοι εδώ 
δυνατοί και αποφασισμένοι να συνεχίσουμε 
στον αρχικό μας σκοπό. 

Τα ΚΕΠ Υγείας ήρθαν για να μείνουν πρέπει να 
εξελιχτούν, να δυναμώσουν, να αποκτήσουν 
νέους ισχυρούς ρόλους όχι μόνο γιατί εμείς θα 
τα στηρίξουμε ως δομή δική μας, αλλά γιατί τα 
έχει ανάγκη ο πολίτης, τα έχει ανάγκη η 
κοινωνία.  

Σας Ευχαριστώ πολύ όλους. 


