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

προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο 

γενικό πληθυσμό Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, από την ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία».  

 

 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 οργάνωσης 

προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού». 

7. Το υπ. αριθμ. 417/08.10.2018 έγγραφο της ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία».   

8.  Η υπ. αριθμ. 10η /15.10.2018 συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ. 

 

Η ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», έπειτα 

από πρόσκληση του Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Ρωμανιωτών Άρτας «Η Ομόνοια», προτίθεται να 

πραγματοποιήσει επίσκεψη στην περιοχή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και συγκεκριμένα στα 
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χωριά Άνω Γραικικό, Κάτω Γραικικό, Γουριανά , Γραβιά, Ρωμανός, Κουκκούλια και Σελίον του Νομού 

Άρτας. 

Η προληπτική δράση θα πραγματοποιηθεί στα ανωτέρω αναφερόμενα χωριά, με σκοπό τη δωρεάν 

παροχή ιατρικών συμβουλών και τη διενέργεια προληπτικού  ελέγχου, από εξειδικευμένη ομάδα 

ιατρικού προσωπικού στο γενικό ενήλικο πληθυσμό της περιοχής, αναφορικά με Καρδιολογική και 

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

 
 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:         ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ. 

  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ: 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ:  

ΠΙ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ (ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΕΩΣ ΚΑΙ  ΚΥΡΙΑΚΗ  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : 

ΚΟΥΡΤΗ ΤΖΕΝΗ –ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ. 

ΠΙΕΡΟΣ ΘΕΟΚΛΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ:    ΜΚΟ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  

ΣΑΠΦΟΥΣ 12 ΤΚ 10553,  ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ2103213150  e-mail: missions@mdmgreece.gr  

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:  ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ. 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ.  

ΜΕΛΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ     ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ- ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΣΥΛΟΓΟΥΣ - ΣΥΝΟΛΟ 2: 
1.  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ,ΙΔΙΩΤΗΣ 
2.  ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΡΕΒΕΚΚΑ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ,ΑΠΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
ΛΟΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΝΟΛΟ 3: 
1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ 
1.ΠΙΕΡΟΣ ΘΕΟΚΛΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
2. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ  ΟΔΗΓΟΣ 
 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ A) ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 
B) ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 
Γ) ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ 

 
 

 

 
 Η αναγκαιότητα της παρέμβασης τεκμηριώνεται από τη γεωγραφική θέση της εν λόγω  περιοχής  της 

οποίας ο απομακρυσμένος από τα αστικά κέντρα χαρακτήρας, στερεί στους κατοίκους ευκαιρίες 

πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, αντίστοιχα με εκείνες των κατοίκων μεγάλων 

αστικών περιοχών. 

  Δεν προκύπτει καμία οικονομική επιβάρυνση για την υπηρεσία μας. 

 Οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που πρόκειται να διενεργηθούν στους ορισμένους χώρους 

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). 
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 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 ΜΚΟ «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» 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 (1-11). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την έγκριση ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών 

ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό πληθυσμό Δήμου 

Κεντρικών Τζουμέρκων, από την ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου – 

Ελληνική Αντιπροσωπεία».  

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ   
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