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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Φαρκαδόνας 

 

Αριθμ. Αποφ. 149/2015 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Δημιουργία κέντρου πρόληψης για την υγεία (ΚΕΠ Υγείας) στο Δήμο 

Φαρκαδόνας και ένταξη του στο δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου 

Υγείας» 

 

Στη Φαρκαδόνα σήμερα, 25/9/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Φαρκαδόνας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 

κατάστημα Φαρκαδόνας ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11745/18-9-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι: 

Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Μπότη – Στεργίου Ελένη 1. Παπαγεωργίου Ανδρέας 

2. Μπαγιώτης Μιχαήλ 2. Τσιακάρας Κωνσταντίνος 

3. Ζαφείρης Ευάγγελος(αποχώρησε μετά τη λήψη 

της 153/2015 απόφασης) 
3. Πάσχος Γεώργιος 

4. Θωμάς Κωνσταντίνος 4. Φιλιππίδης Χρήστος 

5. Χαλκιάς Δημήτριος 5. Γεωργολόπουλος Ιωάννης 

6. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος 6. Αυγελής Βασίλειος 

7. Νικολός Κοσμάς 7. Χαντζής Δημήτριος 

8. Κοσμάς Κωνσταντίνος 8. Χαλβατζάς Κίμων 

9. Μέμηλας Ιωάννης 9. Οικονόμου Κωνσταντίνος 

10. Μακρυνιώτης Γεώργιος (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

προσκλήθηκαν νόμιμα) 11. Αγγέλης Βασίλειος 
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Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

12. Αναγνώστου Ιωάννης 10. Ζιώγκου Μαρία 

13. Καραμάνος Ηλίας (της έχει χορηγηθεί εννιάμηνη άδεια από το 

Δ.Σ.) 14. Γάτσιου Παναγιώτα 

15. Μακρής Γεώργιος  

16. Νεοφώτιστος Αθανάσιος (αποχώρησε μετά τη 

λήψη της 158/2015 απόφασης) 
 

17. Θωμόπουλος Απόστολος  

 

Παρόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

Απόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

1. Χαλβατζά Αθανασία (Φαρκαδόνα) 1. Γκαγκαμάνου Φωτεινή (Οιχαλία) 

2. Ζιώγκος Ευάγγελος (Γεωργανάδες) 2. Βούλγαρης Ιωάννης (Ζάρκο) 

3. Κακαδιάρης Αχιλλέας (Γριζάνο) 3. Αναγνώστου Δημήτριος (Κρήνη) 

4. Θεοδώρου Βασίλειος (Κεραμίδι) 4. Εμμανουήλ Κυρίτσης (Πετρωτό) 

5. Κοσμάς Αθανάσιος (Κλοκοτός) 5. Γιαννακός Χρήστος (Πηνειάδα) 

6. Καϊνανά Ευδοξία (Νομή) 6. Γκαρνάρας Σωκράτης (Σερβωτά) 

7. Φορτοτήρας Κων/νος (Πετρόπορο) 7. Καταραχιάς Απόστολος (Ταξιάρχες) 

8. Κουτσοδήμος Βασ. (Αχλαδοχώρι) 8. Καμήτας Κων/νος (Φανερωμένη) 

 9. Παλαμιώτης Ιωάννης (Παναγίτσα) 

 10. Τσιόγγας Μιχαήλ (Διάσελλο) 

 (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

προσκλήθηκαν νόμιμα)  

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μεριβάκης Αθανάσιος και ο δημοτικός 

υπάλληλος κ. Βασιλειώρης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναγγέλλοντας το 7ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 11262/9-9-2015 

εισήγηση του αντιδημάρχου κοινωνικής πολιτικής κ. Κοσμά Κων/νου η οποία αναφέρει τα 

εξής: 

ΘΕΜΑ: Δημιουργία Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) στο Δήμο 

Φαρκαδόνας και ένταξή του στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας.  

 

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αρ. 133/2015 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για συμμετοχή 

στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας. 
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2. Η από 28.08.2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 

Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας για ένταξη του 

Δήμου μας. 

 

Ο Δήμος μας, εδώ και λίγες ημέρες είναι μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών 

Πόλεων – Προαγωγής Υγείας. Στα πλαίσια του Δικτύου, και ως πρώτη δράση προτείνουμε τη 

δημιουργία στο Δήμο μας ενός Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας). 

 

Σχετικά με τα ΚΕΠ Υγείας:  

 

1. Γενικά: 

 

Η παρέμβαση των ΚΕΠ Υγείας στοχεύει στην ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με 

υπηρεσίες συντονισμού παρεμβάσεων πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου (ΠΦΥ), 

που λειτουργούν σε δίκτυο. Σύμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα δημιουργηθεί 

δίκτυο δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας "ΚΕΠ Υγείας", που θα συντονίζει: 

 

1ο. την οργάνωση των προληπτικών εξετάσεων στους δημότες 

2ο. αποτελεσματικές υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης 

3ο. την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής και προαγωγής της υγείας και 

4ο. την ενημέρωση και προσανατολισμός των πολιτών σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες 

Υγείας. 

 

Τα Δημοτικά ΚΕΠ Υγείας πρόκειται να προσφέρουν στους δημότες μεταξύ άλλων τις εξής 

υπηρεσίες: 

 

i. Ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την Πρόληψη των Νοσημάτων και την 

Προαγωγή της Υγείας, βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών (πρωτοκόλλων), που θα βασίζονται 

σε επίσημα πρωτόκολλα του ΕΣΥ 

 

ii. Προσανατολισμό και ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας 

 

iii. Ανάπτυξη, οργάνωση και ενημέρωση συστήματος παρόχων προσυμπτωτικών και 

προληπτικών ελέγχων χαμηλού τιμολογίου. 
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iv. Αντιμετώπιση του μη οξέος μικρού κινδύνου, σε ώρες μη λειτουργίας των πρωτοβάθμιων 

υπηρεσιών περίθαλψης. 

 

Σύμφωνα µε τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κέντρων Πρόληψης 

για την Υγεία, δεν αναµένεται να δημιουργήσουν σημαντικά πρόσθετα έξοδα στον κάθε 

∆ήµο που θα θελήσει να συμμετάσχει ενεργά.  

 

Προβλέπεται να λειτουργήσουν σε υπάρχοντες δημοτικούς χώρους οποίοι θα πληρούν 

συγκεκριμένες απλές προδιαγραφές όπως να είναι αυτόνομοι και να υπάρχει τηλεφωνική – 

Internet σύνδεση, υπολογιστής και εκτυπωτής. Επίσης θα πρέπει να παραχωρηθούν από τον 

εκάστοτε Δήμο 1-2 περίπου άτομα κατά προτίμηση το ένα με βιογραφικό από τον χώρο της 

υγείας. 

 

Παράλληλα από το ΕΔΔΥΠΠΥ και την κεντρική δομή των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ θα παραχωρηθούν 

σε κάθε νέο δημοτικό ΚΕΠ Υγείας υπηρεσίες και υλική υποστήριξη με τα ακόλουθα:  

 

 Λογισμικό 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 στην λειτουργία των ΚΕΠ 

υγείας. 

 Εκπαίδευση Προσωπικού. 

 Οδηγός και Εγχειρίδιο  Λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας 

 Λειτουργία HELPDESK 

 

2. Στόχοι: 

 

Τα ΚΕΠ Υγείας έχουν ως στόχο να καλύψουν ένα μεγάλο κενό που παρατηρείται σήμερα: 

i. Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών 

ii. Στην παροχή προληπτικής ιατρικής και διασύνδεση με τις υπηρεσίες ΠΦΥ που 

παρέχονται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ 

 

Έτσι, με βασικό άξονα την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας, τα ΚΕΠ Υγείας έχουν 

ως στόχο 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 Δήμοι μπορούν να υλοποιήσουν τις προβλέψεις, τόσο του 
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προγράμματος Καλλικράτη, όσο και του πρόσφατου Νόμου του Υπουργείου Υγείας που 

μεταφέρουν πολλές αρμοδιότητες για την υγεία στους Δήμους. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε: 

 

1. Την έγκριση για τη δημιουργία ενός (1) ∆ηµοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ 

Υγείας) στο ∆ήµο µας, µε σκοπό την παροχή προς τους πολίτες υπηρεσιών πρόληψης και 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  

 

2. Τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας του Δήμου σε αίθουσα σε 

δημοτικό κτίριο. Επ’ αυτού προτείνουμε το κτίριο του ΚΕΠ Φαρκαδόνας, το οποίο 

βρίσκεται στην έδρα του Δήμου και διαθέτει την απαραίτητη κτιριακή και υλικοτεχνική 

υποδομή. 

 

3. Την παροχή από το Δήμο μας των απαραίτητων μέσων για τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας, 

όπως επίπλων, εξοπλισμού ΤΠΕ και προσωπικού. 

 

4. Την υλοποίηση από το Δήμο μας των δράσεων που προβλέπονται για τα ΚΕΠ Υγείας, 

σύμφωνα με τους σχετικούς οδηγούς του  Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. 

 

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση 

του αντιδημάρχου κοινωνικής πολιτικής κ. Κοσμά Κων/νου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει τη δημιουργία ενός (1) ∆ηµοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) 

στο ∆ήµο Φαρκαδόνας, µε σκοπό την παροχή προς τους πολίτες υπηρεσιών πρόληψης 

και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  

 

2. Τη στέγαση του ∆ηµοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) στο κτίριο του 

ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας το οποίο βρίσκεται στην έδρα του Δήμου. 

 

3. Την παροχή από το Δήμο Φαρκαδόνας των απαραίτητων μέσων για τη λειτουργία του 

ΚΕΠ Υγείας, όπως επίπλων, εξοπλισμού ΤΠΕ και προσωπικού. 
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4. Την υλοποίηση από το Δήμο Φαρκαδόνας των δράσεων που προβλέπονται για τα ΚΕΠ 

Υγείας, σύμφωνα με τους σχετικούς οδηγούς του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 149/2015.  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

Καραμάνος Ηλίας  1. Μπότη-Στεργίου Ελένη 

  2. Μπαγιώτης Μιχαήλ 

  3. Ζαφείρης Ευάγγελος 

  4. Θωμάς Κωνσταντίνος 

  5. Χαλκιάς Δημήτριος 

  6. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος 

  7. Νικολός Κοσμάς 

  8. Κοσμάς Κωνσταντίνος 

  9. Μέμηλας Ιωάννης 

  10. Μακρυνιώτης Γεώργιος 

  11. Αγγέλης Βασίλειος 

  12. Αναγνώστου Ιωάννης 

  13. Γάτσιου Παναγιώτα 

  14. Μακρής Γεώργιος 

  15. Νεοφώτιστος Αθανάσιος 

  16. Θωμόπουλος Απόστολος 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Καραμάνος Ηλίας 

ΑΔΑ: 6Υ1ΘΩΗΗ-ΣΚΦ


		2015-10-01T12:51:45+0300
	Athens




