
 

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 
Εγκρίθηκε η απόφαση υλοποίησης του έργου «∆ηµιουργία και ∆ικτύωση 
∆ηµοτικών Κέντρων Πρόληψης (ΚΕΠ Υγείας) για την Ανάπτυξη 
Προγραµµάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας» στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007 - 2013 µε τη 
συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η ίδρυση και 
λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας περιλαµβάνει πιλοτικά 14 ∆ήµους Μέλη του 
Εθνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας που 
πληρούσαν συγκεκριµένες κοινωνικές προϋποθέσεις.  
 
Οι 14 ∆ήµοι - Μέλη είναι οι εξής: Αγία Παρασκευή, ΄Άγιοι Ανάργυροι - 
Καµατερό, Αλιµος, Βύρωνας, Γαλάτσι, Γλυφάδα, Ηράκλειο Αττικής, 
Λαύριο, Μαραθώνας, Μαρούσι, Μεταµόρφωση, Παλαιό Φάληρο, 
Περιστέρι, Πυλαία - Χορτιάτης. Το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας, προωθεί τον καινοτόµο θεσµό των 
∆ηµοτικών Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) στους ∆ήµους 
µέλη του. Στόχος του Ε∆∆ΥΠΠΥ είναι η δηµιουργία ΚΕΠ Υγείας στα όρια κάθε 
∆ήµου µέλους του. 
Στόχος του Ε∆∆ΥΠΠΥ η δηµιουργία ΚΕΠ Υγείας στα όρια του κάθε 
∆ήµου Μέλους του 

Υπηρεσίες Κέντρων Πρόληψης-Υγείας 
 

Τα «ΚΕΠ Υγείας» θα είναι τα Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία που θα 
ιδρυθούν σε κάθε δήµο για να προσφέρουν στους δηµότες: 
 
1) Ενηµέρωση και συµβουλευτική καθοδήγηση για την πρόληψη των 
νοσηµάτων βάσει τεκµηριωµένων οδηγιών,  
 
2) Προσανατολισµό για τις προσφερόµενες υπηρεσίες υγείας στα όρια του 
∆ήµου αλλά και έξω από αυτά, ανάλογα µε τα προσωπικά προβλήµατα 
υγείας του καθενός,  
 
3) ∆ιοργάνωση προγραµµάτων προσυµπτωµατικού ελέγχου για την εξέταση 
του γενικού πληθυσµού και την ανίχνευση φαινοµενικά υγιών πολιτών που 
ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρά νοσήµατα,  
 
4) ∆ιαρκή εκτίµηση του κινδύνου για την υγεία µε απλό τρόπο για την 
ενηµέρωση του κοινού σε σχέση µε τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, τον διαβήτη, 
την υπέρταση, τον καρκίνο, την οστεοπόρωση, τα αυτοάνοσα νοσήµατα, και 
παράλληλα την προώθηση των περιστατικών ύποπτων ευρηµάτων σε 
υπηρεσίες και δοµές υγείας εξειδικευµένου ελέγχου, 
 
 5) Την αντιµετώπιση απλών περιστατικών πρώτων βοηθειών και την 
ενηµέρωση των πολιτών στη βασική υποστήριξη ζωής ώστε να σωθεί µια ζωή 
τη στιγµή µιας επείγουσας θανατηφόρας κατάστασης. 
 
 



 
Τα ΚΕΠ Υγείας αναµένεται να καλύψουν ένα µεγάλο κενό που υπάρχει 
σήµερα στις υπηρεσίες υγείας των ∆ήµων. Με βασικό άξονα την Πρόληψη και 
την Προαγωγή της Υγείας, τα ΚΕΠ Υγείας µπορούν να παίξουν έναν κυρίαρχο 
ρόλο τόσο στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσµού, όσο και 
στην προληπτική ιατρική σε τοπικό επίπεδο. Επίσης είναι ο κατ’ εξοχήν 
θεσµός, µέσω του οποίου οι ∆ήµοι µπορούν να υλοποιήσουν τις προβλέψεις, 
τόσο του Προγράµµατος του Καλλικράτη, όσο και του πρόσφατου νόµου του 
Υπουργείου Υγείας που µεταφέρουν πολλές αρµοδιότητες για την υγεία στους 
∆ήµους, χωρίς όµως τους ανάλογους πόρους. Επίσης, όσοι ∆ήµοι διαθέτουν 
οργανωµένα ∆ηµοτικά Πολυιατρεία, µπορούν άµεσα να εντάξουν στην 
υπάρχουσα αυτή υποδοµή τους τα ΚΕΠ Υγείας. Για όλους τους ∆ήµους το 
πρόγραµµα Καλλικράτης δίνει τη δυνατότητα ένταξης των νέων δοµών στο 
οργανόγραµµά τους ως Κοινωφελή Επιχείρηση. 
 
Τα ∆ηµοτικά Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία πρόκειται να προσφέρουν στους 
δηµότες τις εξής υπηρεσίες: 
 

i. Ενηµέρωση και συµβουλευτική καθοδήγηση για την Πρόληψη των 
Νοσηµάτων και την Προαγωγή της Υγείας, βάσει τεκµηριωµένων 
οδηγιών (πρωτοκόλλων), κοινών για όλα τα ΚΕΠ Υγείας 
 

ii. Προσανατολισµό και ενηµέρωση για τις προσφερόµενες υπηρεσίες 
υγείας ανάλογα µε τα προσωπικά προβλήµατα υγείας που 
αναφέρονται 

 

iii. Προσυµπτωµατικό έλεγχο για καρκίνους και καρδιαγγειακά 
νοσήµατα σε πληθυσµούς - στόχους συγκεκριµένης ηλικίας, ώστε 
να ανιχνευθούν έγκαιρα οι πολίτες υψηλού κινδύνου και να 
παραπεµφθούν για περισσότερο έλεγχο. 

Τα ΚΕΠ  
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΗΜΩΝ 

 
 
Τα ΚΕΠ Υγείας προβλέπεται: 
1. να λειτουργήσουν σε υπάρχοντες δηµοτικούς χώρους προσβάσιµους σε 
ΑµεΑ, οι οποίοι θα πληρούν συγκεκριµένες απλές προδιαγραφές χωρίς 
επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση και 
2. µε στελεχιακό δυναµικό από τους δηµοτικούς υπαλλήλους του κάθε ∆ήµου. 
Επίσης από το Ε∆∆ΥΠΠΥ και την κεντρική δοµή των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ θα 
παραχωρηθεί σε κάθε νέο δηµοτικό ΚΕΠ Υγείας υπηρεσίες και υλική 
υποστήριξη µε τα ακόλουθα: 
• Λογισµικού στατιστικών λειτουργίας συµβατών µε τον χάρτη υγείας όπου θα 
περιλαµβάνονται και τα πρωτόκολλα διαδικασιών για την έγκαιρη διάγνωση 
στους πολίτες σοβαρών και συχνών νοσηµάτων τα οποία θα ενσωµατωθούν 
στη λειτουργία των ΚΕΠ υγείας. 
• Εκπαίδευση Προσωπικού. 
• Οδηγού και Εγχειριδίου Λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας. Τα ΚΕΠ Υγείας 
προτείνονται: 



• Ως ένα συµπλήρωµα των Εθνικών Πολιτικών ∆ηµόσιας Υγείας σήµερα στην 
Ελλάδα, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. 
• Επίσης, ως ένας καινοτόµος θεσµός ο οποίος µπορεί να αναλάβει ορισµένες 
από τις αρµοδιότητες για την Υγεία που εκχωρεί το Πρόγραµµα Καλλικράτης 
στους νέους ∆ήµους. 
• Επιπλέον, προτείνεται ως ο θεσµός που λείπει για την παρουσίαση 
ολοκληρωµένων προτάσεων Πολιτικών Υγείας σε τοπικό επίπεδο και για την 
υλοποίηση των πολιτικών αυτών. 
 
Σύµφωνα µε τη Μελέτη Εκτίµησης Αναγκών και Εφαρµογής των ΚΕΠ Υγείας 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: 
• Ιδρύεται µε απόφαση του ∆.Σ. ως Τµήµα του Ν.Π.∆.∆. της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης. 
• Παρέχει βασικές υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και 
διασύνδεσης µε άλ- 
λες σχετικές υπηρεσίες. 
• Περιλαµβάνονται: Εγχειρίδιο Κανονισµού Λειτουργίας. 
• Ανάπτυξη λογισµικού λειτουργίας Κύρια σηµεία της Αρχιτεκτονικής του 
Πληροφορικού Συστήµατος, 
• Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Προσωπικού-Επιστηµονική Υποστήριξη. 
• Μηχανισµός Αξιολόγησης της Λειτουργίας τους. 
• ∆ράσεις Marketing και ∆ηµοσιότητας. 
• Υπηρεσία Help Desk. 
• Ανάπτυξη οργάνωση και ενηµέρωση συστήµατος παρόχων. 
• Σχεδιασµός και ανάπτυξη πρωτοκόλων διαδικασιών και εγχειριδίων των 
προγραµµάτων και 
υπηρεσιών ΠΦΥ. 
• On the job training από health coachers στα 35 στελέχη των ΚΕΠ. 
• Προµήθεια εξοπλισµού γραφείου (Notebooks). 
Το Ε∆∆ΥΠΠΥ καλεί όλους τους ∆ήµους – µέλη του να υιοθετήσουν τον 
καινοτόµο αυτό θεσµό, πα- 
ρέχοντας στους πολίτες τους υπηρεσίες ενηµέρωσης, συµβουλευτικής και 
προληπτικής ιατρικής, 
σε τοπικό επίπεδο, µε οργανωµένο και έγκυρο τρόπο. 

Η παρουσίαση των ΚΕΠ Υγείας στο POLIS 2013, Θεσσαλονίκη 22 
Οκτωβρίου 2013 
 
Ο Πρόεδρος του Ε∆∆ΥΠΠΥ και ∆ήµαρχος Αµαρουσίου Γ. Πατούλης µίλησε 
για την καινοτοµία των ΚΕΠ Υγείας στο συνέδριο της ΚΕ∆Ε «Κοινωνία σε 
κρίση – Αυτοδιοίκηση σε δράση» που διεξήχθη στη Θεσσαλονικη, 
22/10/2013. «΄Ενας τρόπος υπάρχει να µειώσουµε το κόστος της υγείας χωρίς 
να ελαττώσουµε τις ζωές των πολιτών µας: να φροντίσουµε αποτελεσµατικά τη 
διατήρηση της υγείας τους. Η πρόληψη, όχι µόνο κοστίζει λιγότερο από τη 
θεραπεία, αλλά διασφαλίζει σε κάθε κοινωνία ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης 
και ποιότητας ζωής για τους πολίτες µας», τόνισε ο κ. Πατούλης, 
αναπτύσσοντας τα προγράµµατα προληπτικής ιατρικής στους 160 δήµους 
µέλη του Ε∆∆ΥΠΥΥ, που αφορούν στην πρωτογενή και δευτερογενή 
πρόληψη και υλοποιούνται σε κάθε δήµο µε το συντονισµό του δικτύου σε 
ετήσια βάση. «Από αρχές του 2014, το Ε∆∆ΥΠΠΥ ξεκινάει τη δηµιουργία του 



καινοτόµου θεσµού των «ΚΕΠ Υγείας» σε δήµους µέλη του, µε σκοπό την 
ανάπτυξη αντίστοιχων κέντρων σε όλη την Ελλάδα.  
 
Τα «ΚΕΠ Υγείας» θα είναι τα Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία που θα 
ιδρυθούν σε κάθε δήµο για να προσφέρουν στους δηµότες:  
 
1)Ενηµέρωση και συµβουλευτική καθοδήγηση για την πρόληψη των 
νοσηµάτων βάσει τεκµηριωµένων οδηγιών,  
 
2) Προσανατολισµό για τις προσφερόµενες υπηρεσίες υγείας στα όρια του 
∆ήµου αλλά και έξω από αυτά, ανάλογα µε τα προσωπικά προβλήµατα υγείας 
του καθενός,  
 
3) ∆ιοργάνωση προγραµµάτων προσυµπτωµατικού ελέγχου για την εξέταση 
του γενικού πληθυσµού και την ανίχνευση φαινοµενικά υγιών πολιτών που 
ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρά νοσήµατα, 
 
 4) ∆ιαρκή εκτίµηση του κινδύνου για την υγεία µε απλό τρόπο για την 
ενηµέρωση του κοινού σε σχέση µε τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, τον διαβήτη, 
την υπέρταση, τον καρκίνο, την οστεοπόρωση, τα αυτοάνοσα νοσήµατα, και 
παράλληλα την προώθηση u964 των περιστατικών ύποπτων ευρηµάτων σε 
υπηρεσίες και δοµές υγείας εξειδικευµένου ελέγχου,  
 
5) Την αντιµετώπιση απλών περιστατικών πρώτων βοηθειών και την 
ενηµέρωση των πολιτών στη βασική υποστήριξη ζωής ώστε να σωθεί µια ζωή 
τη στιγµή µιας επείγουσας θανατηφόρας κατάστασης.» 
 
Επίσης ο Πρόεδρος του Ε∆∆ΥΠΠΥ ανέπτυξε τα προγράµµατα πρόληψης του 
Ε∆∆ΥΠΠΥ σε όλη την Ελλάδα και τις δράσεις έγκαιρης διάγνωσης διαφόρων 
οµάδων του γενικού πληθυσµού που µπορεί να κινδυνεύουν από διάφορα 
σοβαρά νοσήµατα. Αναλυτικά µίλησε για: α) το πρόγραµµα της τηλεϊατρικής 
σε 35 ∆ήµους της ΄Άγονης Γραµµής, β) το πρόγραµµα πρόληψης της 
οστεοπόρωσης σε 62 ∆ήµους, γ) το πρόγραµµα πρόληψης της παιδικής 
παχυσαρκίας σε 18 ∆ήµους, δ) το πρόγραµµα προληπτικών µαστογραφιών 
σε 80 ∆ήµους, ε) το πρόγραµµα πρόληψης ψυχοκινητικής ανάπτυξης βρεφών 
και νηπίων, και στ) το πρόγραµµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας σε 42 
ακριτικούς και αποµακρυσµένους ∆ήµους της νησιωτικής και ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Στη στρογγυλή τράπεζα προήδρευσε ο βουλευτής Χανίων και µέλος 
∆Σ της ΚΕ∆Ε Κ. Βιρβιδάκης, και εκτός από τον κ. Πατούλη, έλαβαν µέρος ο 
∆ήµαρχος Χανίων Μ. Σκουλάκης, ο ∆ήµαρχος Ευρώτα Γ. Γρυπιώτης, η 
Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αθηναίων Κ. Γιαννοπούλου, 
η Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Μ. Μαλλιώρη και η σχολική ψυχολόγος 
Μ.Κυριακίδου. 


