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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
             
                    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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Ταχ. Διεύθυνση
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:
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:
:
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:

Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών  & 
Υπάτης 1, 26441 Πάτρα
Σ. Καταγής
Α. Θεοδωροπούλου 
2613 -600690 
2613- 600594
programmatismoudraseon@
dypede.gr

κοιν

Θέμα:  Έγκριση ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων 
προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από 
την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Coeurs pour Tous Hellas – Καρδιές για Όλους» 
στο Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας και στο Κέντρο Υγείας  Βασιλικής, στις 7-9 Μαΐου 
2022.

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. Το Ν. 4486/2017, «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Γ4β/Γ.Π.οικ.66159/18-9-2019 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

761/ΥΟΔΔ/19-09-2019 σχετικά με τον διορισμό του Διοικητή  της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, Ηπείρου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων όπως παρατάθηκε με το άρθρο δέκατο 
έβδομο του ν.4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α΄/30.06.2021).   

6. Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 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 
οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού».
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7. Το υπ. αριθμ. πρωτ.: Γ1γ/Γ.Φ.18Ζ, ΦΑΥ 4,6 (2020)/ Γ.Π. 46771/11-08-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

8. Το από 18/4/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Coeurs 
pour Tous Hellas – Καρδιές για Όλους» το οποίο εισήλθε στην υπηρεσία μας με το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 
24766/18.04.2022. 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Coeurs pour Tous Hellas – Καρδιές για Όλους»  προτίθεται να 
πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτική ιατρική δράση στο Δήμο Λευκάδας και συγκεκριμένα στο Πνευματικό 
Κέντρο και στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής.  Η δράση θα διενεργηθεί από εξειδικευμένη ομάδα ιατρικού 
προσωπικού σε παιδιά (βρέφη, παιδιά & εφήβους).  Ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια της 
εγκυκλίου (σχετ.6): 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ανθρωπιστικός φορέας “Coeurs pour Tous Hellas-Καρδιές για 

Όλους”, Αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρεία
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ 07.05.2022 και 08.05.2022 στην πόλη της ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

(Πνευματικό Κέντρο) 
09.05.2022 στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ 7-9 Μαΐου 2022
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ή 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Επιστημονική Ομάδα :
Χαρίλαος Τσιμπλής, Γεώργιος Σέρβος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ (Δ/ΝΣΗ,ΤΚ,ΤΗΛ. E-MAIL)  Σωρού 74, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα, +30 210 6383934
kardies@outlook.com.gr

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Παιδιά (από νεογνική ηλικία)
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Κλινική Εξέταση, ΗΚΓ, Υπερηχοκαρδιογραφική έκθεση 

(έγχρωμο Triplex καρδιάς).
ΜΕΛΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (ΟΝΟΜΑ- ΕΠΩΝΥΜΟ- 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ)

 Τσιμπλής Χαρίλαος, Καρδιολόγος, αρ. μητρώου 068314 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εργάζεται στην Ιδιωτική 
Παιδιατρική Κλινική ΙΑΣΩ Παίδων

 Σέρβος Γεώργιος, Καρδιολόγος, αρ. μητρώου 075692 του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

 Λαμπράκη Σταυρούλα νοσηλεύτρια, εργάζεται στην 
Παιδιατρική Κλινική ΙΑΣΩ Παίδων.

 Σταματοπούλου Άννα, γραμματεία, ανθρωπιστικός φορέας 
«Coeurs pour Tous Hellas-Καρδιές για Όλους».

 Μιχαλέα Σταυρούλα, γραμματεία, ανθρωπιστικός φορέας 
«Coeurs pour Tous Hellas-Καρδιές για Όλους».

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΕΙΔΟΣ,ΤΥΠΟ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

Τα αναλώσιμα θα αγοραστούν με δαπάνη του φορέα .
Ο φορέας αναλαμβάνει να φέρει 1 καρδιογράφο & 2 
φορητούς υπερηχοκαρδιογράφους ,  μαζί με όλα τα 
απαραίτητα αναλώσιμα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δεν παράγονται 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δεν γίνεται διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Θα τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία προστασίας 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων  σύμφωνα με το θεσμικό 
πλαίσιο. 
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ΑΔΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΤΣΗΣ 

Με δαπάνη του φορέα

 Επισημαίνεται ότι κατά τη διενέργεια των προληπτικών ιατρικών δράσεων/παρεμβάσεων σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Coeurs pour Tous Hellas – 
Καρδιές για Όλους»   οφείλει να ακολουθήσει τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ) σχετικά με τη λοίμωξη COVID-19, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης της διασποράς 
του ιού και να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης  περιστατικού ύποπτου 
για λοίμωξη COVID-19.

 Ως επόπτης για την δράση στο Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας ορίζεται η Διευθύντρια Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας του Γ.Ν. Λευκάδας  Ξηρομερίτη Αντωνία  (ή  άλλος  επαγγελματίας Υγείας  που θα ορίσει η ίδια) 
και ο κ. Αναγνωστόπουλος  Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κ.Υ. Βασιλικής για την δράση στο Κ.Υ. Βασιλικής 
(ή  άλλος  επαγγελματίας Υγείας  που θα ορίσει ο ίδιος)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ. 
αριθμ.Γ1γ/Γ.Φ.18Ζ, ΦΑΥ 4,6 (2020)/ Γ.Π. 46771/11-08-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας το οποίο συγκεκριμένα αναφέρει ότι : «Στο πλαίσιο της τήρησης 
των ειδικών προϋποθέσεων για την διενέργεια Προληπτικών Ιατρικών Εξετάσεων που τίθενται από το 
ανωτέρω σχετικό (4) έγγραφο, από τις σχετικές Αποφάσεις των Διοικήσεων των ΥΠΕ, καθώς και των 
οδηγιών του ΕΟΔΥ για την τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας για προστασία από τον κορωνοϊό, 
απαραίτητο κρίνεται οι ΥΠε στις σχετικές αποφάσεις τους να ορίζουν ιατρό ή επαγγελματία υγείας ή 
άλλο αρμόδιο στέλεχος ως επόπτη για την ορθή τήρηση των σχετικών προβλεπόμενων διαδικασιών, 
ενημερώνοντας μετά την περάτωση των δράσεων, την διοίκηση της ΥΠΕ και κα’ επέκταση το 
Υπουργείο Υγείας (Δ/νσεις Π.Φ.Υ. Δημόσιας Υγείας και Υγ. Περιβάλλοντος) για τις όποιες 
επισημάνσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την ορθή ή μη εκτέλεση αυτών».

 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.
 Απαγορεύεται εντός των Δημοσίων Δομών, κάθε άλλη, εκτός της προαναφερόμενης διαδικασίας, 

διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, στο πλαίσιο προγραμμάτων παρεμβάσεων και δράσεων.
 Για τη διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών που θα προσέρχονται για εξέταση 

και περαιτέρω αξιοποίησή τους ως προς την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους, τα στοιχεία, 
θα πρέπει να κατατεθούν στο ΚΥ Βασιλικής και το ΚΥ Λευκάδας ή το ΓΝ Λευκάδας, τα οποία θα 
διαφυλάσσονται σε ξεχωριστό φάκελο του πραγματοποιηθέντος προγράμματος με τα στοιχεία της 
παρέμβασης. Στο   ίδιο αρχείο θα φυλάσσονται αντίγραφα των αποτελεσμάτων που θα αποστέλλονται 
στους ασθενείς. 

 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.

 Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους πολίτες προτείνεται να γίνεται με αποστολή όλων σε 
ξεχωριστούς φακέλους, στην Μονάδα Υγείας και η διάθεση αυτών γίνεται μέσω των ιατρών αυτής 
ενυπόγραφα, για διασφάλιση της ενημέρωσης του πολίτη και της συνέχειας στη φροντίδα.
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 Θα πρέπει να ενημερωθεί το ΚΥ Βασιλικής και το ΚΥ Λευκάδας ή το ΓΝ Λευκάδας,  για προβλήματα υγείας 
που θα προκύψουν και χρήζουν παραπομπής ή παρακολούθησης των περιστατικών ώστε να υπάρχει 
συστηματική παρακολούθηση.

 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.

 Η δράση χαρακτηρίζεται ως μεμονωμένη και όχι συνεχής. 
 Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Coeurs pour Tous Hellas – Καρδιές για Όλους», μετά 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 (1-8) 
     

      
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την έγκριση ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών 

εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από την  Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

«Coeurs pour Tous Hellas – Καρδιές για Όλους»  στο Κέντρο Υγείας  Βασιλικής και στο Πνευματικό Κέντρο 

Λευκάδας, στις 7-9 Μαΐου 2022

Πίνακας Αποδεκτών:

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

«Coeurs pour Tous Hellas – Καρδιές για Όλους»

Email : kardies@outlook.com.gr 

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Υγείας:

α) Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας)

3. Κέντρου Υγείας  Βασιλικής 

4. Κέντρο Υγείας Λευκάδας

5. Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας ( Δ/ντρια Νος/κής Υπηρεσίας)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 
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