
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                 
                                                                

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
     Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 2/2016 από  16/2/2016.
    Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και 
στο Δημαρχείο ,  Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ. στην οδό Αβάντων 18,  σήμερα την 
16η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και 
ώρα  18  :  30  μ.  μ,  συνήλθε  σε  Δημόσια  Τακτική  Συνεδρίαση  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο  του  Δήμου   Διρφύων  -   Μεσσαπίων,  ύστερα  από  την  αριθ.  πρωτ. 
1855/12-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  , που δημοσιεύθηκε στον 
ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και  επιδόθηκε στον κ. 
Δήμαρχο,  στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους κατά περίπτωση 
Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ξεχωριστά 
στον καθένα,  με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
95 του Ν. 3463/06 και 67 του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει για τα θέματα που 
έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει 
νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.  ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1.  ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.  ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3.  ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3.  ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.  ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 4.  ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
5.  ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.  ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
6.  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.  ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
8.  ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9.  ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.  ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11.  ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12.  ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13.  ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
14.  ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15.  ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.  ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
17.  ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18.  ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19.  ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20.  ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21.  ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
22.  ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος  Γεώργιος Ψαθάς  και ο δημοτικός 
υπάλληλος  Γιαπλές Νικόλαος  για την τήρηση των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 6ο                                                                ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 / 2016

«Περί  δημιουργίας  ΚΕΠ  Υγείας  (Κέντρο  Πρόληψης  για  την  Υγεία)  στο 
Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων ».

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε τα κάτωθι:
  Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του 
ατόμου, της οικογένειας  και  της  κοινότητας με το σύστημα υγείας  και  συνιστά 
βασική προϋπόθεση για μια συνεχιζόμενη και ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας. Δεν 
αφορά απλά το σύνολο των υπηρεσιών της παραδοσιακά καλούμενης ανοικτής ή 
εξωνοσοκομειακής  φροντίδας,  αλλά  περιλαμβάνει  ένα  ευρύτερο  φάσμα 
υπηρεσιών,  εξασφαλίζοντας  υπηρεσίες  πρόληψης  και  προαγωγής  της  υγείας, 
θεραπείας, αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας.
    Ωστόσο, το σύστημα παροχής ΠΦΥ στη χώρα μας, εμφανίζει αδυναμίες, τόσο σε 
οργανωτικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά την Πρόληψη και 
τη Προαγωγή της Υγείας,  μέσω της ευαισθητοποίησης και  της ενημέρωσης του 
πληθυσμού, αλλά και σε επίπεδο προληπτικής ιατρικής. 
   Ειδικότερα,  η  ανοικτή  και  ελεύθερη  πρόσβαση  των  πολιτών  σε  όλες  τις 
υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(ΕΣΥ)  χωρίς  περιορισμούς,  προκαλεί  συμφόρηση  στις  υπηρεσίες  υγείας, 
αυξάνοντας  έτσι  το  κόστος  τόσο  για  τις  ίδιες  τις  υπηρεσίες  όσο  και  για  τους 
πολίτες, αφού ο όγκος διαχείρισης όλων των περιστατικών (από τον απλό ακόμη 
έλεγχο  ή  και  την  απλή  ενημέρωση,  μέχρι  την  αντιμετώπιση  επειγόντων 
περιστατικών) αυξάνεται κατακόρυφα.
   Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν 
οι πολίτες εντάσσονται στην κατηγορία του μικρού κινδύνου για την υγεία (minor 
health problems), εντούτοις δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες ή υπηρεσίες, επειδή η ζήτηση συχνά εκφράζεται μετά την εμφάνιση 
του προβλήματος  (απουσιάζει  δηλαδή η  έγκαιρη  ενημέρωση και  πρόληψη).  Σε 
πολλές  περιπτώσεις,  μάλιστα,  αναγκάζονται  να  επισκεφτούν  μη  κατάλληλες 
υπηρεσίες, όπως τα νοσηλευτικά ιδρύματα, η πρόσβαση των οποίων απαιτεί υψηλό 
κόστος  χρόνου,  αναμονή  και  πολλές  άλλες  δυσχέρειες.  Το  φαινόμενο  αυτό 
προκαλεί στους ασθενείς σύγχυση, αποθάρρυνση και αβεβαιότητα σχετικά με την 
έκβαση  των  προβλημάτων  υγείας  τους,  αλλά  και  της  δυνατότητας  να 
χρησιμοποιήσουν έγκαιρα και ορθολογικά τις υπηρεσίες υγείας, τις οποίες –επειδή 
δεν έχουν εναλλακτικές  λύσεις– επιβαρύνουν πολλές φορές ασκόπως,  ενώ δεν 
είναι σπάνιο το φαινόμενο να επιβαρύνονται οικονομικά και οι ίδιοι με πρόσθετες 
πληρωμές. Αντίστοιχα, υπάρχει επιβάρυνση φόρτου εργασίας και στα νοσηλευτικά 
ιδρύματα,  που πολύ συχνά παρέχουν υπηρεσίες  εκτός του σκοπού λειτουργίας 
τους, με μη ορθολογικό συχνά κόστος.
    Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων “ΕΔΔΥΠ” (στο 
οποίο ο δήμος μας εντάχθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 111/28-05-2015 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων-Μεσσαπίων)  που είναι  ο Φορέας Πρότασης και 
Λειτουργίας  της  προτεινόμενης  Πράξης,  έχει  σχεδιάσει  μία  τεκμηριωμένη 
παρέμβαση σε επίπεδο Δήμου, για την κάλυψη της ανάγκης αυτής. Το ΕΔΔΥΠ έχει 
ως αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της 
Υγείας,  τον  Προσυμπτωματικό  Έλεγχο  των  πληθυσμιακών  ομάδων  υψηλού 
κινδύνου και, γενικότερα, την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων 
στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. 
  Η προτεινόμενη Πράξη στοχεύει  στην κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης και 
προληπτικής ιατρικής προς τους πολίτες, με ανάπτυξη και υποστήριξη κατάλληλων 
δομών σε επίπεδο Δήμου, στις οποίες:
- Θα υπάρχει η δυνατότητα να οργανωθεί η παροχή προληπτικών εξετάσεων στους 
δημότες
- Θα αναπτυχθούν αποτελεσματικές υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης
- Θα υπάρχει ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής και προαγωγής της υγείας και 
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-  Θα  γίνεται  ενημέρωση  και  προσανατολισμός  των  πολιτών  σχετικά  με  τις 
διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας.
 Mε  την  παρούσα  πρόταση  προβλέπεται  η  ανάπτυξη  των  Δημοτικών  Κέντρων 
Πρόληψης για την Υγείας “ΚΕΠ Υγείας” (Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία) σε κάθε 
ενδιαφερόμενο Δήμο, που θα έχουν ως στόχο την πρόληψη νοσημάτων και την 
προαγωγή της υγείας. Επιπλέον, θα μπορούν παρέχονται, σε πολύ μικρό βαθμό, 
βασικές  θεραπευτικές  υπηρεσίες  σε άτομα που δεν καλύπτονται  από το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας (ανασφάλιστοι).
  Τα Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία πρόκειται να προσφέρουν στους 
δημότες τις εξής υπηρεσίες:
- Ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την Πρόληψη των Νοσημάτων 
και  την  Προαγωγή  της  Υγείας,  βάσει  τεκμηριωμένων  οδηγιών  (πρωτοκόλλων), 
κοινών για όλα τα ΚΕΠ Υγείας
-  Προσανατολισμό  και  ενημέρωση  για  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  υγείας, 
ανάλογα με τα προσωπικά προβλήματα υγείας που αναφέρονται 
-  Οργάνωση  προγραμμάτων  μαζικού  ελέγχου  υγιών  πολιτών  που  ανήκουν  σε 
ομάδες  υψηλού  κινδύνου  για  διάφορα  επικίνδυνα  για  τη  ζωή  νοσήματα 
(προσυμπτωματικός έλεγχος).
 Τα ΚΕΠ Υγείας έχουν ως στόχο να καλύψουν ένα μεγάλο κενό που παρατηρείται 
σήμερα:
- Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών
- Στην παροχή προληπτικής ιατρικής και στη διασύνδεσή της με τις υπηρεσίες ΠΦΥ 
που παρέχονται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ.
  Με βασικό άξονα την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας, τα ΚΕΠ Υγείας 
έχουν ως στόχο να διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο,  τόσο στην ενημέρωση και 
στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, όσο και στην προληπτική ιατρική σε τοπικό 
επίπεδο.Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην ανάπτυξη:
-  Των  απαραίτητων  διαδικασιών  λειτουργίας  για  οριζόντια  εφαρμογή  στα  ΚΕΠ 
Υγείας που θα αναπτύξουν οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι
- Των απαραίτητων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών, για 
τη λειτουργία των ΚΕΠ Υγείας
-  Των  απαραίτητων  δράσεων  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  για  τη 
συγκεκριμένη πράξη
- Των απαραίτητων ενεργειών για εξατομικευμένη ενημέρωση των πολιτών των 
Δήμων
-  Των   απαραίτητων  ενεργειών  για  την  ανάπτυξη  οργάνωση  και  ενημέρωση 
συστήματος  παρόχων  προσυμπτωματικών  και  προληπτικών  ελέγχων  χαμηλού 
τιμολογίου.
  Για  τη   λειτουργία  του  ΚΕΠ  Υγείας  απαιτείται  η  εγκατάσταση  λογισμικού 
συστήματος  στο  Δήμο  μας,  το  οποίο  έχει  δημιουργηθεί  από  το  ΕΔΔΥΠ,  ενώ 
χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.  Για την υποστήριξη, δε, 
της  δομής  των  ΚΕΠ  Υγείας  των  Δήμων,  το  ΕΔΔΥΠ  παρέχει  αρωγή  μέσω  της 
Κεντρικής  Δομής  των  ΚΕΠ  Υγείας,  που  λειτουργεί  στα  κεντρικά  γραφεία  του 
ΕΔΔΥΠ.
   Με τη χρήση του απαιτούμενου ανωτέρω λογισμικού αλλά με την αξιοποίηση της 
ανωτέρω υποστήριξης, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου θα έχει τη δυνατότητα: 
-  Καταχώρισης  των  δημοτών  σε  ηλεκτρονικό  σύστημα  και,  ως  εκ  τούτου, 
δημιουργίας ξεχωριστού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ανά δημότη.
- Ενημέρωσης των δημοτών για τα 7 νοσήματα που χρήζουν δια βίου έλεγχο, 
αυτόματα από το σύστημα, και υπενθύμισης σε προκαθορισμένους χρόνους, αν 
εκείνοι δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες εξετάσεις που τούς έχει προταθεί, 
βάσει των πρωτοκόλλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
- Οργάνωσης προληπτικών εξετάσεων στους δημότες.
-  Παροχής  υπηρεσιών  συμβουλευτικής  υποστήριξης,  βάσει  των  πρωτοκόλλων 
υγείας για τα 7 νοσήματα που θα αναλυθούν αμέσως πιο κάτω και όχι μόνο.
- Δυνατότητας διαχείρισης αιτημάτων των δημοτών, με σκοπό τη βελτίωση των 
υπηρεσιών του δήμου.
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- Ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας. 
-  Επικοινωνίας  με τα συστήματα παρόχων-ιατρών,  εγγεγραμμένων συνεργατών 
στο ΚΕΠ Υγείας, όπου μπορούν εύκολα να απευθύνονται οι δημότες που δεν έχουν 
προσωπικό θεράποντα ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας.
-  Βάσει  των  ανωτέρω,  η  αποτελεσματική  λειτουργία  των  υπηρεσιών  των  ΚΕΠ 
Υγείας  αποκτά  θετικό  πρόσημο,  ενώ  ο  τρόπος  επικοινωνίας  με  τους  δημότες 
απλοποιείται, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ποιότητα. 
   Στο πλαίσιο χρήσης του λογισμικού, έχει υπογραφεί πενταετής σύμβαση μεταξύ 
του ΕΔΔΥΠ & της  εταιρείας  που  δημιούργησε  το  λογισμικό  (μετά  από  σχετικό 
διαγωνισμό που προβλεπόταν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ). Η σύμβαση έχει σκοπό την 
τακτική  παρακολούθηση  των  τεχνικών  χαρακτηριστικών  του  λογισμικού,  τις 
αναγκαίες  αναβαθμίσεις,  όπως  επίσης  την  εκπαίδευση  και  την  ενημέρωση  του 
προσωπικού των Δήμων. Το ετήσιο κόστος που συνεπάγεται για τους δήμους η 
χρήση του ανωτέρω λογισμικού στο πλαίσιο της σύστασης ΚΕΠ Υγείας στα όριά 
του ανέρχεται στα  500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό καταβάλλει ο δήμος μετά 
τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για ίδρυση ΚΕΠ Υγείας, 
και εφόσον υπογράψει σχετική σύμβαση με το ΕΔΔΥΠ. 
  Προς  ανταπόδοση  της  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  ανωτέρω  Σύμβαση 
παρέχονται τα ακόλουθα:
- Συμμετοχή στη συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση του λογισμικού κάθε φορά 
που αυτά πραγματοποιούνται.
-  Εκπαίδευση  του  προσωπικού  στη  χρήση  του  εν  λόγω  λογισμικού  (έκδοση 
κωδικών χρηστών) & επανεκπαίδευση όποτε χρειαστεί.
- Καθημερινή τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση ενδεχόμενων βλαβών.
-  Αποστολή  κειμένων  από  την  Κεντρική  Δομή,  σχετικά  με  τις  προδιαγραφές 
λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας.
-  Συμβουλευτική  υποστήριξη  από  την  Κεντρική  Δομή  των  ΚΕΠ  Υγείας  που 
βρίσκεται  στα κεντρικά γραφεία  του ΕΔΔΥΠ,  με στόχο τη σωστή οργάνωση εξ 
αρχής και την περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου (π.χ. ως προς τους 
τρόπους  ενημέρωσης  και  ένταξης  των  δημοτών,  ως  προς  τις  μεθόδους 
καλλιέργειας συνεργασιών με συνεργαζόμενους ιατρούς-παρόχους κλπ.).
-  Παρουσία  των  στελεχών  του  ΕΔΔΥΠ  σε  ενημερωτικές  συναντήσεις  και 
εκδηλώσεις  που  αναμένεται  να  οργανώσει  το  ΚΕΠ Υγείας  του  Δήμου,  κατόπιν 
συνεννόησης.
- Αποστολή εγχειριδίων λειτουργίας του λογισμικού συστήματος, τόσο για τους 
χρήστες-διαχειριστές δημοτικούς υπαλλήλους, όσο και για τους συνεργαζόμενους 
ιατρούς-παρόχους.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ: Ο Στρατηγικός Στόχος
Να αποτελέσουν για το Δήμο τον Κεντρικό Θεσμό Συντονισμού και για το Δημότη 
την  απαραίτητη  Υπηρεσία  Μιας  Στάσης,  σε  όλα  τα  θέματα  που  αφορούν  τη 
Προληπτική Ιατρική (δηλ.  αναγκαίες  εξετάσεις,  αναλόγως της ομάδας κινδύνου 
όπου ανήκει ο εκάστοτε δημότης και προβλεπόμενες επαναλήψεις τους καθώς και 
παραπομπή  του  για  περεταίρω  έλεγχο  όταν  χρειάζεται)  και  τη  Προαγωγή  της 
Υγείας (δηλ. ενημέρωση για γενικότερα και σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας 
ώστε να επιτευχθούν πιο «υγιείς» συμπεριφορές).
Τα 7 νοσήματα που αρχικά συμπεριέλαβε το Πρόγραμμα ως προς τον συντονισμό 
των  αναγκαίων,  κατά  τα  Διεθνή  Πρωτόκολλα,  προληπτικών  εξετάσεων  είναι: 
καρκίνος του παχέος εντέρου, καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, καρκίνος του 
μαστού,  καρδιαγγειακός  κίνδυνος,  ανεύρυσμα  κοιλιακής  αορτής,  καρκίνος  του 
προστάτη και μελάνωμα.
Σημειώνεται  ότι τα ανωτέρω 7 νοσήματα αναφέρονται ενδεικτικά πλέον, καθώς 
δύναται να εμπλουτιστεί η εν λόγω λίστα με πρόσθετα νοσήματα, για τα οποία θα 
μπορούν να ληφθούν δράσεις προληπτικής ιατρικής.
Όφελος για το Δημότη:
Ενημερώνεται,  βάσει  των  διεθνών  διαγνωστικών  πρωτοκόλλων,  για  τις 
προληπτικές εξετάσεις που οφείλει να κάνει σε συστηματική βάση.

ΑΔΑ: ΩΩΣΔΩ92-ΦΦ5



Ενημερώνεται για τις λίστες των παρόχων ιατρών και διαγνωστικών εργαστηρίων 
που συνεργάζονται  με  τα  ΚΕΠ Υγείας  και  μπορούν  να τον  διευκολύνουν  στην 
υλοποίηση των προληπτικών του εξετάσεων. 
Ευπαθείς  ανασφάλιστες  ομάδες  μπορούν  να  επωφεληθούν  των  υπηρεσιών 
πρόληψης και προαγωγής της υγείας που συντονίζονται από τα ΚΕΠ Υγείας, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση.
   Έχει τη δυνατότητα, μέσα από σύγχρονο ιατρικό λογισμικό, να αποκτήσει το 
δικό  του  φάκελο  υγείας,  που  (εφόσον  το  επιθυμεί)  θα  τον  συμπληρώνει  ο 
θεράποντας ιατρός ή ο πιστοποιημένος υπάλληλος των ΚΕΠ Υγείας.
Μπορεί  να  λαμβάνει  προσωποποιημένες  υπηρεσίες  προσανατολισμού  για  τους 
αρμόδιους υγειονομικούς φορείς, σε περίπτωση που νοσήσει.
 Ενημερώνεται για τα προγράμματα προαγωγής της υγείας που διοργανώνονται 
από τα ΚΕΠ Υγείας, ενώ τού προσφέρεται η δυνατότητα πρόσβασης στη σύγχρονη 
γνώση περί υιοθέτησης ορθών και υγιεινών προτύπων συμπεριφορών.
  Κατόπιν  όλων  των  ανωτέρω,  και  καθώς  τα  ΚΕΠ  Υγείας  προβλέπεται  να 
λειτουργήσουν σε υπάρχοντες αυτόνομους δηµοτικούς χώρους που θα πληρούν 
συγκεκριμένες προδιαγραφές (π.χ. να υπάρχει τηλεφωνική σύνδεση και σύνδεση 
internet, υπολογιστής, εκτυπωτής κλπ.), προτείνεται η έγκριση για τη δημιουργία 
ενός (1) ∆ηµοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) στο ∆ήµο µας, µε 
σκοπό  την  παροχή  προς  τους  πολίτες  των  ήδη  αναφερθεισών  υπηρεσιών 
πρόληψης και πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Σημειώνεται ότι η στελέχωσή του 
θα γίνει με υπάλληλο που ήδη απασχολείται στο δήμο, με μόνιμη σχέση εργασίας.
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
   Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων “ΕΔΔΥΠ” (στο οποίο ο δήμος μας εντάχθηκε 
βάσει  της  υπ’  αριθμ.  111/28-05-2015  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου 
Διρφύων-Μεσσαπίων)  που  είναι  ο  Φορέας  Πρότασης  και  Λειτουργίας  της 
προτεινόμενης Πράξης και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει  τη δημιουργία ενός (1) ∆ηµοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ 
Υγείας) στην Τοπική Κοινότητα Καθενών της Δ.Ε Διρφύων του Δήμου Διρφύων - 
Μεσσαπίων,  µε  σκοπό  την  παροχή  προς  τους  πολίτες  των  ήδη  αναφερθεισών 
υπηρεσιών πρόληψης και πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Η στελέχωσή του θα 
γίνει με υπάλληλο που ήδη απασχολείται στο δήμο, με μόνιμη σχέση εργασίας και 
θα στεγαστεί σε δημοτικό χώρο.
   Για  τη   λειτουργία  του  ΚΕΠ  Υγείας  απαιτείται  η  εγκατάσταση  λογισμικού 
συστήματος  στο  Δήμο  μας,  το  οποίο  έχει  δημιουργηθεί  από  το  ΕΔΔΥΠ,  ενώ 
χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.  Για την υποστήριξη, δε, 
της  δομής  των  ΚΕΠ  Υγείας  των  Δήμων,  το  ΕΔΔΥΠ  παρέχει  αρωγή  μέσω  της 
Κεντρικής  Δομής  των  ΚΕΠ  Υγείας,  που  λειτουργεί  στα  κεντρικά  γραφεία  του 
ΕΔΔΥΠ.
  Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 Τα  μέλη  του  Συμβουλίου  κκ  Ηλιάδης  Βασίλειος  και  Μπούρας  Χρήστος 
μειοψήφησαν κατά της παρούσας απόφασης, δηλώνοντας παρόν.
  Το  μέλος  του  Συμβουλίου  κος  Χασάνδρας  Νικόλαος  ,  αποχώρησε  από  την 
συνεδρίαση , κατά την συζήτηση του θέματος και  πριν τη ψήφισή του.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  20/2016.
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο 
Νόμος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων      Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων -  Μεσσαπίων
     Κοντογιάννης Δημήτριος 
           (υπογραφή)                                   (ακολουθούν   υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ψαχνά,  17 /2/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων

Κοντογιάννης Δημήτριος
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