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Θέμα: «Έγκριση ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων 

προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
από την Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας- «Υγεία για όλους», σε παιδικό 
πληθυσμό Ρομά των Δήμων Πατρέων και  Δυτικής Αχαΐας».  
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005, ΦΕΚ 81, τεύχος Α΄ «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν.3527/2007, ΦΕΚ 25, τεύχος A΄ «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) αλλαγή σκοπού 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α’/17-02-2014). 

4.  Η αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.8254/03.02.2017 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 56/ΥΟΔΔ/08-02-

2017 σχετικά με το διορισμό του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.   

5. Τις διατάξεις του Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ» (ΦΕΚ 115/τ.Α’/07-08-

2017). 

6. Την υπ. αριθμ. Γ1γ/Γ.Φ.13,18/Γ.Π.οικ.19814/08.03.2018 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και 
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οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε 

επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού». 

7. Το υπ. αριθμ. 141/11.06.2018 έγγραφο της Εταιρείας Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας –«Υγεία για 

όλους». 

8. Το από  19.06.2018  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας μας προς την Εταιρεία Πρόληψης και 

Προαγωγής Υγείας. 

9. Το υπ. αριθμ. 164/20.06.2018  έγγραφο της Εταιρείας Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας –«Υγεία για 

όλους» με την αποστολή ολοκληρωμένου φακέλου. 

10. Το υπ. αριθμ. Δ1(ΣΤ’)/ΓΠ48870/26.06.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Τμήμα 

Διαπολιτισμικής Φροντίδας, του Υπουργείου Υγείας. 

11. Την υπ. αριθμ. 5067/02.07.2018 Απόφαση του Διοικητή 6
ης

 Υ.Πε (ΑΔΑ: Ω3ΘΚ469ΗΔΜ-2ΙΛ) 

12. Το υπ. αριθμ. Δ1(ΣΤ’)/ΓΠ 63678/23.08.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Τμήμα 

Διαπολιτισμικής Φροντίδας, του Υπουργείου Υγείας. 

13. Το υπ. αριθμ. Δ1(ΣΤ’)/ΓΠ 68790/13.09.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Τμήμα 

Διαπολιτισμικής Φροντίδας, του Υπουργείου Υγείας. 

14. Την υπ. αριθμ. 7165/19.09.2018 Απόφαση του Διοικητή 6
ης

 Υ.Πε (ΑΔΑ: 6ΧΤ0469ΗΔΜ-3Ψ5). 

15. Το υπ. αριθμ. 217/23.10.2018 έγγραφο της Εταιρείας Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας –«Υγεία για 

όλους». 

 

 

 

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας –«Υγεία για Όλους» 

προτίθεται να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση σε καταυλισμό Ρομά των 

Δήμων Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας (4η Επίσκεψη), με στόχο την προάσπιση και την προαγωγή 

της υγείας ευπαθών ομάδων. Κατά την διάρκεια της ανωτέρω δράσης θα πραγματοποιηθεί  

δωρεάν παιδιατρική κλινική εξέταση-εμβολιασμός παιδιών (θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 

τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών) καθώς επίσης και σεμινάρια 

«Αντισύλληψη – Θηλασμός» σε γυναίκες Ρομά από το τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού 

του Π.Ν.ΕΚΠΑ «Αρεταίειο». 

 

Ειδικότερα σύμφωνα με οριζόμενα κριτήρια της εγκυκλίου (σχετ. 6):  

 

Η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» εδρεύει στην Αθήνα, 

Μαιάνδρου 23, ΤΚ 11528 

Τηλ. Επικοινωνίας : 210 6921244,  e-mail: info@ygeiagiaolous.org 

 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΠΑΘΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ. 
 

  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ & 
ΧΡΟΝΟΥ: 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (4η Επίσκεψη)  
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018  
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ : 1. ΧΡΟΥΣΟΣ Γ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, 
Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΝΠ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
2. ΚΑΝΑΚΑ ΧΡ.  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, 
Δ/ΝΤΗΣ Α΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΝΠ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
3.ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ Α. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΝΠ 
4.ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 
5.ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) Κ.ΑΧΑΪΑΣ 
 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:  Α)ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΡΟΜΑ  

Β)ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΡΟΜΑ  

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Α) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ  

 ΙΛΑΡΑ-ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ-ΕΡΥΘΡΑ 
 ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ-ΤΕΤΑΝΟΥ-ΚΟΚΚΥΤΗ-ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ 
 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α΄ 

 
Β) ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΡΟΜΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  «ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ 
– ΘΗΛΑΣΜΟΣ»   

 
  
 Η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων τεκμηριώνεται από το γεωμορφολογικό, 

κοινωνικοοικονομικό χάρτη της περιοχής, το κοινωνικοπολιτισμικό προφίλ καθώς και από 

την απουσία ειδικών Ιατρών.  

  Δεν προκύπτει καμία οικονομική επιβάρυνση για την υπηρεσία μας. 

 Οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που πρόκειται να διενεργηθούν παρέχονται δωρεάν, 

χωρίς καμία άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του πληθυσμού στόχου. 

 Η αξιοποίηση Κινητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας γίνεται μόνο ως 

οχήματα μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και επαγγελματιών υγείας, ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού ή μεταφορά βιολογικού υλικού για διαγνωστικές εξετάσεις εφόσον 

πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διακίνηση 

παρόμοιων υλικών διακίνηση. 

 Δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση αναλώσιμων υγειονομικών και εργαστηριακών υλικών (π.χ. 

ακτινογραφικό υλικό, αντιδραστήρια, γάντια , μάσκες, κ.α) των Δημόσιων Δομών - 

Μονάδων Υγείας της Π.Φ.Υ. στους χώρους των οποίων φιλοξενούνται οι φορείς για τη 

διενέργεια των εν λόγω παρεμβάσεων). 

 Ιδιαίτερη προσοχή είναι απαραίτητο να δίδεται στην τήρηση των διαδικασιών ως προς τη 

διακίνηση, την αξιολόγηση και την γνωστοποίηση των ευρημάτων στους πολίτες που 

συμμετέχουν στις προληπτικές παρεμβάσεις (πχ. εργαστηριακές, ακτινοδιαγνωστικές 

εξετάσεις), με κριτήριο πάντοτε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το σεβασμό 

των δικαιωμάτων του ασθενή και των ληπτών υπηρεσιών υγείας. 
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 Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους πολίτες προτείνεται να γίνεται με αποστολή 

όλων των φακέλων, στην Μονάδα Υγείας και η διάθεση αυτών γίνεται μέσω των ιατρών 

αυτής, για διασφάλιση της ενημέρωσης του πολίτη και της συνέχειας στη φροντίδα. 

 Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αξιοποίηση για ερευνητικούς λόγους και σκοπούς, 

ευρημάτων ή δεδομένων που σχετίζονται με την κατάσταση υγείας του ατόμου/ασθενή 

από διενεργούμενες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων, 

παρεμβάσεων και δράσεων που αναπτύσσονται και υλοποιούνται με τα κριτήρια και τη 

διαδικασία της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. 

 Απαγορεύεται ρητώς καθ΄όλη τη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης των σχετικών 

προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων η κάθε είδους και με οποιονδήποτε τρόπο 

άμεση ή έμμεση διαφήμιση ιατρικών και άλλων υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την 

ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. 

 Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις όπου τα σχετικά προγράμματα, παρεμβάσεις και 

δράσεις υποστηρίζονται από Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, στο αίτημά του ο Φορέας θα 

καταθέτει στοιχεία που σχετίζονται με την παροχή σε είδος π.χ. φαρμακευτικά προϊόντα, 

υγειονομικά υλικά, αντιδραστήρια, εμβόλια, κ.λ.π., την ενίσχυση με μορφή χορηγιών ή 

δωρεών με κατάθεση σχετικών εγγράφων, εγκρίσεων από τον ΕΟΦ και συμφωνητικών 

δωρεάς. 

 Η δράση χαρακτηρίζεται ως συνεχής.  

 Η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, παρεμβάσεων/δράσεων και σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 

υποχρεούται να καταθέσει σχετικά απολογιστικά στοιχεία στην 6η Υ.Πε. 

 
Αφού αξιολογήθηκαν τα ανωτέρω κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά (1-15). 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 
«Έγκριση ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων 

προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από την 

Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας- «Υγεία για όλους», σε παιδικό πληθυσμό Ρομά 

των Δήμων Πατρέων και  Δυτικής Αχαΐας». 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ   
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