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    Θέμα: Έγκριση ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων 
προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην   
Αρεόπολη 18 έως 21 Μαρτίου 2022, από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
«Αναγέννηση & Πρόοδος», στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας σε νησιωτικές, ακριτικές παραμεθόριες και ορεινές περιοχές της 
Ελλάδας. 
                                                                      

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΄ αρ. 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. 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».

7. Τις διατάξεις του Ν.4715/2020, άρθρο 30 «Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»  (ΦΕΚ 
149/τ.Α’/01-08-2020).
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8. Το 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.

9. To Αρ.Πρωτ.5476/14.02.2022 έγγραφο της «Αναγέννηση & Πρόοδος» Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού με 
τα συνημμένα αυτού το οποίο εισήλθε στην υπηρεσία μας Αρ.Πρωτ.9757/14.02.22 

10.Το Αρ.Πρωτ. 94/2.3.2022 έγγραφο του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης 
11.Το υπ .Αριθμ.Πρωτ.οικ:11511/23.02.2022 έγγραφο εκ του γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με έγκριση προληπτικών ιατρικών δράσεων από τις  
Κινητές Μονάδες της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» του ΙΣΝ

Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος», προτίθεται να πραγματοποιήσει δωρεάν 
προληπτική δράση, στην Αρεόπολη, 18 έως 21 Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιωτικές, ακριτικές παραμεθόριες και ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Η 
ως άνω δράση θα διενεργηθεί σύμφωνα με οριζόμενα κριτήρια της εγκυκλίου (σχετ.6): 

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος»
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ Κέντρο Υγείας Αρεόπολης 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ  18 έως  21 Μαρτίου 2022 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ή 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Παναγιώτης Κουλουβάρης
Δ/ντης Κινητών Ιατρικών Μονάδων Επίκουρος Καθηγητής 
Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Ορθοπαιδικής 
Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ (Δ/ΝΣΗ,ΤΚ,ΤΗΛ. E-MAIL)  Έδρα: Αρτέμιδος 5
Δήμος Βουλιαγμένης Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας:6948183244
E-mail: ekiritsi@randp.gr

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Παιδικός και Ενήλικος πληθυσμός 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ψηφιακή τρισδιάστατη μαστογραφία, Ψηφιακός 

ακτινολογικός έλεγχος, Μέτρηση οστικής πυκνότητας, 
Ηλεκτροκαρδιογράφημα - triplex καρδιάς - holter ρυθμού , 
Χειρουργική εκτίμηση θυρεοειδούς και μαστού, έλεγχος 
κιρσών, Αφαίρεση σμηγματογόνων κύστεων, λιπωμάτων, 
σπίλων, Διαβητολογικός έλεγχος - εξέταση γλυκοζυλιωμένης 
αιμοσφαιρίνης, Τεστ ανίχνευσης αιμορραγίας εντέρου 
(Πολύποδας),Τεστ Παπανικολάου (test Pap) - κολπικός 
υπέρηχος, Έλεγχος οπτικής οξύτητας - μέτρηση ενδοφθάλμιας 
πίεσης βυθοσκόπηση, Ακοόγραμα - τυμπανόγραμμα – 
ενδοσκόπηση, Έλεγχος σκελετικών ανωμαλιών σε παιδιά 
(σκολίωση, κύφωση), ορθοπαιδική εξέταση,Πνευμονολογική 
εξέταση, Σπιρομέτρηση ,Διάγνωση νευρολογικών παθήσεων 
(ημικρανίες, άνοιες, ν.Parkinson), Ανίχνευση Μαθησιακών 
Δυσκολιών,  Ενδοστοματική εξέταση  παιδιών, ενηλίκων & 
ηλικιωμένων, Διατροφική αξιολόγηση – λιπομέτρηση, 
Εκπαίδευση Α΄ βοηθειών. Ομιλίες για θέματα δημόσιας υγείας

ΜΕΛΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 
1. Σταθάτος Μάριος , Γενικός Γιατρός Διαβητολόγος , ΑΕΜΥ
2. Θεάκου Ρεγγίνα, Γενικός Χειρουργός, ΑΕΜΥ
3. Βασιλείου Παντελής, Γενικός Χειρουργός , ΑΤΤΙΚΟΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
4. Μπομπότης Μιχαήλ , Γυναικολόγος , Ιδιώτης 
5. Κολομβότσου Αναστασία, Διαιτολόγος,ΑΕΜΥ
6. Ζαμφίρ Τατιάνα, Καρδιολόγος, Ιδιώτης 



7. Μπαλά Χριστίνα, Μαία, Ιδιώτης 
8. Σκαρμέας Νικόλαος, Νευρολόγος , ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ 
9. Τσοπανάκης Χρήστος, Νοσηλευτής, ΑΤΤΙΚΟΝ 
10. Κυρίτση Ελισάβετ, Νοσηλεύτρια- Κλινική Συντονίστρια 

ΚΙΜ, ΑΕΜΥ
11. Χριστοπούλου Φωτεινή, Νοσηλεύτρια- Κλινική 

Συντονίστρια ΚΙΜ, Αναγέννηση & Πρόοδος 
12. Παναγάκη Μαρία, Νοσηλεύτρια Βοηθός Οδοντιάτρου , 

ΑΤΤΙΚΟΝ 
13. Λομβαρδάς Πελοπίδας, Οδοντίατρος, Ιδιώτης
14. Κουβουλάρης Παναγιώτης , Ορθοπαιδικός Χειρουργός- 

Δ/ντης ΚΙΜ, ΑΤΤΙΚΟΝ 
15. Μπαξεβανάκης Αναστάσιος, Οφθαλμίατρος, Ιδιώτης 
16. Χαιρέτης Μανούσος , Παιδίατρος, 251 ΓΝΑ 
17. Τσάπας Χαρίλαος , Πνευμονολόγος, ΤΖΑΝΕΙΟ
18. Κουκουβά Στέλλα , Τεχνολόγος Ιατρικών Μηχανημάτων, 

Αναγέννηση & Πρόοδος
19. Φθενάκης Εμμανουήλ, ΩΡΛ, ΑΕΜΥ

 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Πλήρως εξοπλισμένες κινητές ιατρικές μονάδες 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 Η διαχείριση παραγόμενων αποβλήτων είναι σύμφωνη με τις 
προβλέψεις της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β΄/8.05.2012) 
«Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών 
Μονάδων». Η τελική διαχείριση γίνεται από την Πολυκλινική 
Ολυμπιακού Χωριού –έδρα των Κινητών Ιατρικών Μονάδων 
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δεν θα γίνει διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Χρήση πινάκων με αντιστοιχία κωδικού αριθμού και 

εξεταζόμενου είναι γνωστή μόνο στον αρμόδιο ιατρό της 
εμπλεκόμενης δημόσιας μονάδας υγείας. Σε διαφορετική 
περίπτωση ακολουθείται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 2472/1997 –ΦΕΚ 50/Α)

ΑΔΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΤΣΗΣ 

Αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

 Επισημαίνεται ότι κατά τη διενέργεια των προληπτικών ιατρικών δράσεων/παρεμβάσεων σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η «Αναγέννηση & Πρόοδος» 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 ιατρός ορίζεται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κ.Υ.ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ  κ. Μαριόλης Ανάργυρος (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.
 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 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.

 Η δράση χαρακτηρίζεται ως μεμονωμένη και όχι συνεχής. 
 Η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος», 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 (1-11) 
     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

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

εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην Αρεόπολη, 18 έως 21 Μαρτίου 2022, από την  

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος», στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιωτικές, ακριτικές παραμεθόριες και ορεινές περιοχές της Ελλάδας.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 



Πίνακας Αποδεκτών
- «Αναγέννηση & Πρόοδος»
e-mail: ekiritsi@randp.gr

Κοινοποίηση:
- Υπουργείο Υγείας:
 Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
-Εθνική Αρχή Διαφάνειας   (Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας)  
- Κ.Υ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ   
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