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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  2/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  19/2016                                               
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  22η του  μήνα  Φεβρουαρίου του  έτους 2016 ημέρα  της  εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με
αριθμό Πρωτ.  136/18-2-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών  (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Φρατζέσκου Αθηνά
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κουτσοδόντη Βασιλική
7) Κούτικα Αγγελική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  η  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και
εισηγούμενη το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος
έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
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:

 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
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ΘΕΜΑ: Έγκριση για τη δημιουργία και λειτουργία ΚΕΠ υγείας στο Δήμο Ψαρών

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος 
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Θυριανός  Μιχαήλ
6) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: Ω0ΨΧΩΗΧ-9ΑΕ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

 Προσανατολισμός και ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας

 Ανάπτυξη,  οργάνωση  και  ενημέρωση  συστήματος  παρόχων  προσυμπτωτικών  και
προληπτικών ελέγχων χαμηλού τιμολογίου.

 Αντιμετώπιση του μη οξέος μικρού κινδύνου, σε ώρες μη λειτουργίας των  πρωτοβάθμιων
υπηρεσιών περίθαλψης.

Σύμφωνα µε τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας των Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης για
την Υγεία, δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικά πρόσθετα έξοδα στον κάθε δήμο που θα
θελήσει να συμμετάσχει ενεργά. 

Προβλέπεται να λειτουργήσει σε υπάρχον δημοτικό χώρο ο οποίος θα πληροί συγκεκριμένες
απλές προδιαγραφές όπως να είναι αυτόνομος και να υπάρχει τηλεφωνική –internet σύνδεση,
υπολογιστής και εκτυπωτής. Επίσης, θα πρέπει να υποστηριχθεί σε κάποιες βασικές λειτουργίες
από έναν (1) υπάλληλο του Δήμου Ψαρών. 

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

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση για τη δημιουργία ενός (1) ∆ηµοτικού Κέντρου
Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) στο δήμο µας, µε σκοπό τη παροχή προς τους πολίτες των ήδη
αναφερθεισών υπηρεσιών πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010
και το άρθρο 75 του Ν 3463/2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση για τη δημιουργία ενός Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας)
στο  Δήμο  Ψαρών,  µε  σκοπό  την  παροχή  προς  τους  πολίτες  των  ήδη  αναφερθεισών
υπηρεσιών πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

2. Τη παραχώρηση δημοτικού χώρου που  θα πληροί τις προδιαγραφές για τη λειτουργία του
ΚΕΠ Υγείας. 

3. Αναθέτει στον υπάλληλο του Δήμου Ψαρών Φραγκογιάννη Διονύσιο - Αντώνιο καθήκοντα
υποστήριξης της λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας Ψαρών.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: Ω0ΨΧΩΗΧ-9ΑΕ
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