
 

 

Ο Δήμος Χαλκιδέων και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – 

Προαγωγής Υγείας σας καλούν να συμμετέχετε στο πρόγραμμα «Δημιουργία και 

δικτύωση δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) για την ανάπτυξη 

προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας»  . 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας έχει ως  

αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, 

τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και 

γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της 

Δημόσιας Υγείας.  

Μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου  Υγιών Πόλεων –Προαγωγής 

Υγείας είναι 229 Δήμοι από όλη την χώρα και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ  Γιώργος 

Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου. 

Οι Δήμοι – μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – 

Προαγωγής Υγείας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα  των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ  είναι 100. 

Βασικό μέλημα του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση, η  

διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων και  παραπομπών σε δομές υγείας, όλων  των 

πολιτών ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας, με έμφαση στα εξής 7 νοσήματα: 

α) Καρκίνος του παχέος εντέρου β) Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας γ) Καρκίνος 

του μαστού δ) Καρδιοαγγειακός κίνδυνος ε) Ανεύρυσμα αορτής στ) Καρκίνος του 

προστάτη και ζ) Μελάνωμα 

Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην κατεύθυνση και παρότρυνση των πολιτών να 

προβούν σε προληπτικές εξετάσεις, χρησιμοποιώντας τον ασφαλιστικό τους φορέα 

ή ακόμη και εξ’ ιδίων πόρων. Στη προσπάθεια αυτή ζητούμε την βοήθεια των 

γιατρών ώστε να γίνεται άμεσα η πρόσβαση των πολιτών σε παρόχους 

εργαστηριακών εξετάσεων. Οι νέες δημοτικές δομές των Κ.Ε.Π. Υγείας των Δήμων  

θα αναλάβουν το συντονισμό της προσπάθειας αυτής.  



Οι γιατροί στα πλαίσια του προληπτικού έλεγχου  θα εξετάζουν τους πολίτες που 

θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα τους παραπέμπουν για διαγνωστικές 

εξετάσεις σύμφωνα με συγκεκριμένα διαγνωστικά πρωτόκολλα. 

Αναμένοντας την απάντηση σας, σας αποστέλλουμε τους όρους της συμφωνίας με 

την νέα δομή των Δήμων, τα ΚΕΠ Υγείας. 

 

Όροι συνεργασίας με τους παρόχους υγείας 

Ιατροί – Συνεργάτες του Προγράμματος των ΚΕΠ-Υγείας 

1. Για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό 

Παροχών Υγείας (Φ.Ε.Κ Αριθμός Φύλλου 2456, 3/11/2011 Άρθρο 6) προβλέπονται 

συγκεκριμένες προληπτικές εξετάσεις χωρίς να επιβαρύνονται της συμμετοχής οι 

ασφαλισμένοι. Εφόσον οι Ιατροί-Συνεργάτες έχουν κλείσει το πλαφόν των 

εξετάσεων ή δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, θα μπορούν να δέχονται τους 

πολίτες για παραπομπή στις παραπάνω προληπτικές εξετάσεις, μέσω του 

προγράμματος των ΚΕΠ Υγείας, με τιμή όχι υψηλότερη από αυτή του κρατικού 

τιμολογίου, όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Η τιμή της εξέτασης για τους ανασφάλιστους πολίτες που απευθύνονται 

στους Ιατρούς-Συνεργάτες για παραπομπή για προληπτικές εξετάσεις μέσω του 

προγράμματος των ΚΕΠ Υγείας καθορίζεται όχι υψηλότερη από αυτή του κρατικού 

τιμολογίου, όπως κάθε φορά ισχύει. 

3. Οι εργαστηριακοί Ιατροί και τα Διαγνωστικά εργαστήρια που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα θα εκτελούν τις διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές όχι υψηλότερες 

από αυτές του κρατικού τιμολογίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

 4. Για ένα μικρό αριθμό πολιτών (καταρχήν <10% του συνόλου των 

παραπεμπομένων) ανασφάλιστων και απόρων που έχουν λάβει ειδικό 

παραπεμπτικό μέσω του προγράμματος των ΚΕΠ Υγείας ότι ανήκουν  στις ευπαθείς 

ομάδες και οι οποίοι απευθύνονται στους Ιατρούς-Συνεργάτες για προληπτικές 



εξετάσεις,  θα παραπέμπονται δωρεάν. Η συμμετοχή των πολιτών στις ευπαθείς 

ομάδες  του προγράμματος βεβαιώνεται εγγράφως από τα στελέχη  των ΚΕΠ Υγείας. 

Για την  ουσιαστική εφαρμογή του προγράμματος, οι Ιατροί-Συνεργάτες θα 

χρειαστεί να συμμετέχουν στην ενημέρωση των πολιτών που εντάσσονται  στα 

προγράμματα πρόληψης των ΚΕΠ Υγείας. Η ενημέρωση θα γίνεται με την 

συμπλήρωση, από τους πολίτες που το επιθυμούν, προσωπικών στοιχείων σε 

ειδικές φόρμες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Ιατροί-Συνεργάτες θα παρέχουν μόνο 

στατιστικά στοιχεία ως προς τον αριθμό των πολιτών που επισκέφθηκαν το ιατρείο 

τους, τον λόγο επίσκεψης και τις κατηγορίες διαγνωστικών εξετάσεων για τις οποίες 

παραπέμφθηκαν.   

Προκειμένου να εφαρμοσθεί το Πρόγραμμα αυτό, θα δημιουργηθεί μια 

συνολική λίστα με όλους τους Ιατρούς-Συνεργάτες που θα συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα. Η λίστα αυτή θα διατίθεται στους δημότες που συμμετέχουν στα 

Προγράμματα Πρόληψης των Κ.Ε.Π. Υγείας των Δήμων, προκειμένου οι δημότες 

αυτοί να γνωρίζουν τους ιατρούς που έχουν συμφωνήσει με τους ως άνω όρους του 

προγράμματος.  

Η παρακολούθηση της  πορείας του προγράμματος  και η σωστή συνεργασία 

με τους Ιατρούς-Συνεργάτες είναι στις αρμοδιότητες των στελεχών των Κ.Ε.Π. 

Υγείας. Τα στελέχη των Κ.Ε.Π. Υγείας δεν θα εμπλέκονται σε καμία περίπτωση στο 

κλείσιμο των ραντεβού των δημοτών με τους Ιατρούς-Συνεργάτες. 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν συμφωνείτε με τα παραπάνω, 

προκειμένου να σας εντάξουμε στη λίστα των Ιατρών-Συνεργατών του 

προγράμματος των ΚΕΠ Υγείας. Περισσότερες διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 

2221355117, Κατερίνα Μεγάλου. 

Επιπλέον να μας ενημερώσετε αν προτίθεσθε να συμμετάσχετε σε  

προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για θέματα 

Προληπτικής Ιατρικής που θα οργανώνονται από τα στελέχη των ΚΕΠ-Υγείας. Σε 

περίπτωση θετικής απάντησης θα θέλαμε να μας στείλετε μια επιστολή λίγων 

γραμμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένα βιογραφικό σας σημείωμα. 



 


