
Πιλότοσ τησ Πρόληψησ ςτην Αυτοδιοίκηςη το πρϊτο πανελλαδικά ΚΕΠ 

Υγείασ που εγκαινιάςτηκε ςτο Δήμο Αμαρουςίου1 

 

 

Το πρϊτο και κεντρικό Κζντρο Πρόληψησ Υγείασ (ΚΕΠ Υγείασ) πανελλαδικά, 

εγκαινίαςε ςτο Μαροφςι ο Πρόεδροσ του Εθνικοφ Διαδημοτικοφ Δικτφου Υγιϊν 

Πόλεων Προαγωγήσ Υγείασ (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ) και Δήμαρχοσ Αμαρουςίου Γιϊργοσ 

Πατοφλησ, με τθν ευλογία του Σεβαςμιωτάτου Μητροπολίτη Κηφιςίασ, 

Αμαρουςίου και Ωρωποφ κκ. Κυρίλλου, παρουςία αυτοδιοικθτικϊν και πλικουσ 

Μαρουςςιωτϊν. 

Είναι θ πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα που, ζπειτα από μακροχρόνιουσ αγϊνεσ, με 

πρωτοβουλία του Προζδρου του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ κ. Πατοφλθ, δθμιουργείται ζνα 

κεςμοκετθμζνο αυτοδιοικθτικό πλαίςιο, τα ΚΕΠ Υγείασ, τα οποία, τόςο ςε δθμοτικό 

όςο και ςε διαδθμοτικό επίπεδο, κα αναλάβουν τθν παρακολοφκθςθ τθσ Υγείασ του 

πλθκυςμοφ και τθν εκτίμθςθ του κινδφνου από κανατθφόρεσ αςκζνειεσ και 

νοςιματα φκοράσ, ςε μία βάςθ επιδθμιολογικι, αναλφοντασ ςτθν κάκε τοπικι 

κοινωνία τα ανκρωπογεωγραφικά ςτοιχεία και τουσ παράγοντεσ κινδφνου ςε 

ςυγκεκριμζνεσ θλικιακζσ ομάδεσ - ςτόχο. 

Το ΚΕΠ Yγείασ του Διμου Αμαρουςίου κα λειτουργεί κακθμερινά ςτθ Λεωφ. 

Κθφιςίασ 108 ςτο Μαροφςι, με εξειδικευμζνο και εκπαιδευμζνο προςωπικό, που κα 

ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ ςε κζματα που αφοροφν ςτθν Υγεία τουσ, κα παρζχει 
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πλθροφορίεσ για τθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ Υγείασ τθσ περιοχισ του Αμαρουςίου 

και κα ευαιςκθτοποιεί υγιείσ πολίτεσ ςε κζματα πρόλθψθσ. Παράλλθλα, κα παρζχει 

τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα προςυμπτωματικοφ ελζγχου 

μζςα από εξετάςεισ που κρίνονται απαραίτθτεσ ςε ςυγκεκριμζνεσ πλθκυςμιακζσ 

ομάδεσ - ςτόχο βάςει των διεκνϊν πρωτοκόλλων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Υγείασ, προκειμζνου να ανιχνευκοφν ζγκαιρα νοςιματα ζςτω και αν ακόμθ δεν 

ζχουν εκδθλϊςει ςυμπτϊματα. To screening αυτό κα εντοπίςει ςτον γενικό 

πλθκυςμό τουσ πολίτεσ «υψθλοφ κινδφνου» για τθν εμφάνιςθ μίασ νόςου και κα 

δρομολογιςει τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και κεραπεία διαςφαλίηοντασ τθν καλφτερθ 

εξζλιξθ για τθν Υγεία και τθ ηωι του πολίτθ. 

Κατά τθν τζλεςθ των εγκαινίων ο κ. Πατοφλθσ, διλωςε: «Εγκαινιάηουμε ςιμερα το 

πρώτο, τα πρότυπο ΚΕΠ Υγείασ τθσ Ελλάδασ ςτο Μαροφςι. Δθμιουργοφμε ζνα 

φιλόξενο και προςβάςιμο χϊρο που κα παρζχει τη δυνατότητα τησ προληπτικήσ 

ιατρικήσ ςε όλουσ τουσ Μαρουςςιώτεσ. Ο Διμοσ Αμαρουςίου χαράηει πλζον ςτθν 

Ελλάδα, μζςα από το κεςμό των ΚΕΠ Υγείασ, μια καινοφρια ςτρατθγικι ςτθν 

Πρόλθψθ και Προαγωγι τθσ Υγείασ των πολιτϊν. Εμείσ βάλαμε τα 

κεμζλια, δουλζψαμε ςκλθρά και ζτςι κα ςυνεχίςουμε γιατί ςτόχοσ μασ είναι να 

εξαςφαλίηουμε τθν Υγεία των ςυμπολιτϊν μασ. Και είμαςτε υπεριφανοι που ωσ 

Δημοτική Αρχή μποροφμε ςήμερα να ποφμε ότι το πετφχαμε». 

Είναι η πρϊτη φορά ςτην Ελλάδα που εφαρμόηονται διεκνι πρωτόκολλα screening 

του πλθκυςμοφ, μζςα από ζνα θεςμοθετημζνο αυτοδιοικητικό πλαίςιο, ςτο οποίο 

τα ςτελζχθ των ΚΕΠ Υγείασ κα ζχουν – με τθ ςυγκατάκεςθ του πολίτθ – το follow up 

τθσ διατιρθςθσ τθσ Υγείασ του. Είναι πολφ ςθμαντικό, να ενθμερϊνει ο Διμοσ τον 

πολίτθ για τθν Υγεία του, πριν καν προλάβει ο ίδιοσ ο πολίτθσ νοςιςει και πριν 

αναηθτιςει ιατρικι βοικεια. 

Η καινοτομία των ΚΕΠ Υγείασ εμπίπτει ςτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δθμιουργία και 

δικτφωςθ δθμοτικϊν Κζντρων Πρόλθψθσ Υγείασ (ΚΕΠ Υγείασ) για τθν ανάπτυξθ 

προγραμμάτων πρόλθψθσ και προαγωγισ Υγείασ» που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του 

Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013» με 

τθ ςυγχρθματοδότθςθ του Ε.Σ.Π.Α και εκνικϊν πόρων. 



Τα κφρια νοςιματα, για τα οποία κα αναλάβει το ΚΕΠ Υγείασ του Διμου 

Αμαρουςίου τον προςυμπτωματικό ζλεγχο είναι ο καρκίνοσ του προςτάτθ, ο 

καρκίνοσ του μαςτοφ, ο καρκίνοσ του παχζοσ εντζρου, ο καρκίνοσ του τραχιλου τθσ 

μιτρασ και το μελάνωμα και δυο καρδιαγγειακά νοςιματα που αφοροφν ςτον 

κίνδυνο ςτεφανιαίασ νόςου και τθ ριξθ ανευρφςματοσ κοιλιακισ αορτισ. Κάκε ζνα 

από αυτά τα νοςιματα, επιδθμιολογικά, ζχει ζνα «κορφφωμα» εμφάνιςθσ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ θλικίεσ, οι οποίεσ και ςυςτινεται να ελεγχκοφν. Για τουσ 

αςφαλιςμζνουσ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, οι εξετάςεισ κα καλφπτονται από το αςφαλιςτικό 

τουσ ταμείο με το παραπεμπτικό του γιατροφ τουσ, ενϊ από τουσ αναςφάλιςτουσ, 

πρόςβαςθ ςε δωρεάν ζλεγχο κα ζχουν όςοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ απορίασ 

ι ανικουν ςτισ ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ βάςει κοινωνικϊν και 

ειςοδθματικϊν κριτθρίων. 

Ο Διμοσ Αμαρουςίου είναι και κα ςυνεχίςει να είναι πρωτοπόροσ ςε μια κακολικι 

Πολιτικι Πρόλθψθσ, ιςότιμθ για όλουσ τουσ κατοίκουσ αυτισ χϊρασ, μζςα από τθν 

οποία, κα καταφζρουμε να αντιμετωπίςουμε αποτελεςματικά τθ νόςθςθ είτε μζςα 

από προγράμματα πρωτογενοφσ πρόλθψθσ (π.χ. εμβολιαςμοφσ) είτε μζςα από 

προγράμματα προςυμπτωματικοφ ελζγχου και δευτερογενοφσ πρόλθψθσ. 
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