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ΘΕΜΑ 2Ο
(Ημερήσιας διάταξης)

Ένταξη του Δήμου Παιονίας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων, Προαγωγής Υγείας - Ίδρυση ΚΕΠ Υγείας.
Σήμερα την 28-12-2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 22.937/24-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (15) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (12) :
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (06):
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (25):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΣΤΑΘΗ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
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Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό σύμβουλο κ. Αλίρη Ιωάννη ο οποίος
εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ( ΕΔΔΥΠΠΥ),είναι το
πιστοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας στο Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).
Το Δίκτυο αυτό έχει προέλθει από τη συνένωση τριών Δικτύων Δήμων τα οποία
ήσαν: Το Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.,, Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α, και το Εθνικό Δίκτυο Δήμων
Προαγωγής Υγείας. Στο ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετέχουν μέχρι στιγμής 191 Δήμοι από όλη
τη χώρα.
Με την παρούσα εισήγηση και βάσει του καταστατικού του Δικτύου που
επισυνάπτεται και όπου περιγράφονται οι σκοποί, οι στόχοι και η λειτουργία του
Δικτύου, ζητούμε από το Σώμα την λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου μας
στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας.
Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο ύψους 700 ευρώ. Επειδή για την συμμετοχή μας στο
πρόγραμμα απαιτείται ετήσια συνδρομή
700 € που δεν έχει προβλεφθεί κατά τη
σύνταξη του προϋ/σμού, κατόπιν εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας θα
τροποποιηθεί ο προϋ/σμός έτους 2019 εισάγοντας ως νέο εδάφιο στον Κ.Α Εξόδων
με περιγραφή «Ετήσια εισφορά του Δήμου στην Α.Μ.Κ.Ε. – Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων με το ποσό των 700€ που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά.
Ο νόμιμος πληθυσμός του Δήμου είναι 28.493 κατοίκους.
Την Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής. Οι Δήμοι που μετέχουν στο Δίκτυο,
εργάζονται και πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο Π.Ο.Υ. για τους Δήμους μέλη των
Εθνικών Δικτύων . Ένα από αυτά, είναι η δημιουργία και λειτουργία Συντονιστικής
Επιτροπής του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις, η οποία απαρτίζεται από
Τον εκάστοτε πολιτικό εκπρόσωπο του Δήμου στο Δίκτυο,
Τον Συντονιστή,
Τους εκάστοτε Αντιδημάρχους ή Δημ. Συμβούλους αρμόδιους σε θέματα Υγείας,
Κοινωνικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου,Πολεοδομίας,
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας. ( Οι Δήμοι μπορούν αν
θέλουν να ορίσουν ως μέλη σε αυτήν την επιτροπή εκπροσώπους των παρατάξεων
της αντιπολίτευσης ή φορείς της πόλης, είναι στην διακριτική τους ευχέρεια).
Ο Δήμος μας να συμμετέχει δια του Πολιτικού Εκπροσώπου του και του
Συντονιστή στις Συναντήσεις Εργασίας του Δικτύου καθώς και στο Ετήσιο
Πανελλήνιο Συνέδριο.
Ο Δήμος μας αποστέλλει στο τέλος κάθε έτους απολογισμό στο Δίκτυο.
Η ένταξη του Δήμου μας στο Δίκτυο αυτό θα ωφελήσει παντοιοτρόπως τον Δήμο
μας διότι.
1. Ο Δήμος μας θα ανήκει στη μοναδική οργανωμένη διαδημοτική δομή που έχει
αποκλειστικό σκοπό την προαγωγή
της υγείας και την βελτίωση του
περιβάλλοντος των πόλεων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
2. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει αυτοδίκαια, μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου, στις
εθνικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη, που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της
προαγωγής της υγείας καθώς και της κοινωνικής μέριμνας.
3. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα εθνικά
και ευρωπαϊκά προγράμματα.
4. Ο Δήμος μας μπορεί να ζητά στήριξη στο Διαδημοτικό Δίκτυο όσον αφορά την
οργάνωση και τη δημιουργία εκδηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει.
5. 6.Ο Δήμος μας θα μπορεί να επωφελείται από προγράμματα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας ή άλλα προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας που
εγκρίνονται μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ.
7. Ο Δήμος μας θα μπορεί να λαμβάνει συμβουλές και τεχνογνωσία μέσα από τις
συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Διαδημοτικό Δίκτυο με Πανεπιστημιακές
Σχολές, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ.
9. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου και
στις Συναντήσεις Εργασίας.
Επίσης στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), νέες
αρμοδιότητες περιέρχονται στους Δήμους οι οποίες αφορούν την παροχή προς
τους πολίτες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ο Δήμος μας με αυτή την απόφαση
γίνεται μέλος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία
«Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας». Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ),
καλεί τους Δήμους μέλη του να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη
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δημιουργία, στα όρια τους, του καινοτόμου θεσμού των Κέντρων Πρόληψης για
την Υγεία. Τα Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) αναμένεται
να καλύψουν ένα μεγάλο κενό που υπάρχει σήμερα στις υπηρεσίες υγείας του
Δήμου μας. Επιπλέον, πολλές από τις αρμοδιότητες που δίνονται από τη νέα
νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας στους Δήμους, θα μπορούν να ασκούνται στο
Δήμο μας από τα εξειδικευμένα αυτά Κέντρα. Τα Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης για
την Υγεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας τους, 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, - Προσανατολισμός 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) - Αντιμετώπιση του μη οξέος μικρού
κινδύνου, σε ώρες μη λειτουργίας των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών περίθαλψης. 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: 1.οργάνωση προληπτικών εξετάσεων στους
δημότες 2.αποτελεσματικές υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης 3.ανάπτυξη
δραστηριοτήτων αγωγής και προαγωγής της υγείας και 4.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.Προσανατολισμός και ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας
iii.Aνάπτυξη, οργάνωση και ενημέρωση συστήματος παρόχων προσυμπτωτικών και
προληπτικών ελέγχων χαμηλού τιμολογίου. 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 2
περίπου άτομα κατά προτίμηση το ένα με βιογραφικό από τον χώρο της υγείας.
Επίσης από το ΕΔΔΥΠΠΥ 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 στην λειτουργία των Κεπ υγείας. Εκπαίδευση Προσωπικού Οδηγού
και Εγχειριδίου Λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας Λειτουργία HELPDESK Κατόπιν των
ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση για τη δημιουργία ενός (1) Δημοτικού Κέντρου
Πρόληψης για την Υγεία στο Δήμο μας, με σκοπό την παροχή προς τους πολίτες
των ήδη αναφερθεισών υπηρεσιών πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφεται στα
ηχογραφημένα πρακτικά αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Την ένταξη του Δήμου Παιονίας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων, Προαγωγής Υγείας - ορίζουμε ως πολιτικό εκπρόσωπο τον Δήμαρχο κ.
Γκουντενούδη Χρήστο , συντονιστή του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στον Δήμο
μας τον μόνιμο υπάλληλο Καραγιαννόπουλο Απόστολο
και τέλος τον
εντεταλμένο σύμβουλο Υγείας-Πρόνοιας κ. Αλίρη Ιωάννη ως μέλος της
συντονιστικής επιτροπής του Δήμου μας.
Β)Την δημιουργία ενός (1) Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ
Υγείας) στο Δήμο Παιονίας, με σκοπό την παροχή προς τους πολίτες υπηρεσιών
πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό
της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 283/2018.

ΑΔΑ: Ψ6ΨΒΩΞΡ-ΣΕΜ
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 21ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

