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ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου Καρκίνου του Μαστού. 
 
Σχετικά: 

1. Ο ν. 3329/2005, (Α΄ 81), «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 

όπως ισχύει. 

2. Ο ν. 4486/2017, (Α΄ 115), «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Ο ν. 4675/2020, (Α΄54), «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών 

δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις». 

4. Το π.δ. 121/2017 (Α΄148), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει. 

5. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγείας 2021-25 

(https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/ethnika-sxedia-drashs/8776-

ethniko-sxedio-drashs-gia-th-dhmosia-ygeia-2021-2025 ) 

6. Η υπ’ αριθ. 27866/2022, (Β΄2459) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, 

«Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης για τη δημόσια υγεία ‘Προληπτικές διαγνωστικές 

εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού’». 

7. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Γ1γ/Γ.Φ.13,18/Γ.Π.οικ.19814/8.3.2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με τίτλο 

«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». 

8. Η από 31/05/2022 πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ (ΑΔΑ 630ΘΟΞ7Μ-Χ5Ξ )  προς ιατρούς και ακτινοδιαγνωστικά 

κέντρα, για τη συμμετοχή στην υλοποίηση της Δράσης για τη Δημόσια Υγεία  «Προληπτικές 

διαγνωστικές εξετάσεις  μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού», κατ’ εφαρμογή της υπό 

στοιχεία Γ Π. οικ. 27866 / 2022 (Β΄2459) Κοινής Υπουργικής Απόφασης/ ΚΥΑ. 
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ΗΜ/ΝΙΑ 14/11/2022
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Εισαγωγή 

        H Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας έχει ως αποστολή, εκτός άλλων,  την παρακολούθηση της 

εφαρμογής και την αξιολόγηση των πολιτικών και των προγραμμάτων του Εθνικού Σχεδίου Δημόσιας 

Υγείας και της αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας, τον συντονισμό των φορέων δημόσιας 

υγείας και τη διατομεακή συνεργασία στους ίδιους τομείς με όλους τους συναρμόδιους φορείς (σχετ. 3). 

         Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας έχει ως σκοπό την εποπτεία 

οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας, που αποβλέπουν στην πρόληψη 

νοσημάτων καθώς και τον έλεγχο των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (σχετ. 4).  

         Στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι: 

         Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2021-25, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής 

Δημόσιας Υγείας, αποτελεί τον οδικό χάρτη και το επιχειρησιακό εργαλείο των πολιτικών δημόσιας υγείας. 

Το μεγαλύτερο τμήμα του, σε όρους χρηματοδότησης, αποτελεί το Εθνικό Πρόγραμμα «ΣΠΥΡΟΣ 

ΔΟΞΙΑΔΗΣ», που απαρτίζεται από δράσεις δημόσιας υγείας στα πεδία της πρωτογενούς, δευτερογενούς 

και τριτογενούς πρόληψης, που υλοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Σε επίπεδο 

δευτερογενούς πρόληψης και για την πρώιμη ανίχνευση νοσημάτων υψηλού επιπολασμού στον γενικό 

πληθυσμό, προβλέπεται  η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), 

στο οποίο εμπεριέχονται δράσεις πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης προληπτικών 

διαγνωστικών εξετάσεων των πολιτών για τον καρκίνο του μαστού (σχετ. 3 και 5). 

         Ο προσυμπτωματικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δευτερογενούς πρόληψης και 

ορίζεται ως «το σύνολο των μέτρων που οδηγεί στην έγκαιρη ανίχνευση και κατάλληλη παρέμβαση ώστε 

να ελεγχθεί η νόσος και να μειωθεί η αναπηρία εξαιτίας της νόσου». Ο όρος «έγκαιρη ανίχνευση» 

υποδηλώνει ότι μπορεί ήδη να υπάρχουν παθολογικές αλλαγές που εξελίσσονται και μπορούν να 

εντοπιστούν, ακόμα κι αν δεν προκαλούν συμπτώματα. Στο κλινικό πλαίσιο, η διενέργεια προληπτικών 

εξετάσεων αποτελεί σύσταση του ιατρού στον ασθενή, συνήθως όταν ο τελευταίος έχει υψηλό κίνδυνο 

για κάποιο νόσημα, είναι δηλαδή στοχευμένη, ενώ στη Δημόσια Υγεία, έχουμε τον μαζικό έλεγχο σε 

επίπεδο πληθυσμού. 

 

Αδρή περιγραφή του Προγράμματος «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά 

του καρκίνου του μαστού». 

Το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιείται, στο πλαίσιο του ΕΠΠΕ, αφορά τον έλεγχο για την πρόληψη 

του καρκίνου του μαστού, μιας νόσου που αποτελεί την συχνότερη μορφή καρκίνου που απειλεί τις 

γυναίκες που, όμως, μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά, εφόσον ανιχνευθεί έγκαιρα. Το πρόγραμμα 

έχει ενσωματώσει την ψηφιακή τεχνολογία προκειμένου να διευκολύνει τις δικαιούχους να κάνουν τις 

εξετάσεις τους εύκολα, άμεσα και δωρεάν. Δικαιούχοι της Δράσης (Δικαιούχοι), είναι οι γυναίκες 

Ελληνικής υπηκοότητας και οι γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών, που παραμένουν νόμιμα στην ελληνική 
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επικράτεια. Οι ωφελούμενες απαραίτητο είναι να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α) να 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των πενήντα (50) έως εξήντα εννέα (69) ετών, β) να φέρουν Αριθμό 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), γ) να μην έχουν διενεργήσει τις ίδιες διαγνωστικές εξετάσεις 

τους τελευταίους δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, 

δ) να μην έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού εντός των τελευταίων πέντε (5) ημερολογιακών ετών 

πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, 

το προτεινόμενο ηλικιακό φάσμα θα έχει το μεγαλύτερο όφελος από αυτήν την εξέταση. Οι δωρεάν 

εξετάσεις που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: 

• Εξέταση Ψηφιακής Μαστογραφίας για όλες τις γυναίκες-δικαιούχους. 

• Κλινική εξέταση (σε περίπτωση ευρήματος). 

• Υπερηχογράφημα (σε περίπτωση ευρήματος ή ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης). 

Οι διαγνωστικές εξετάσεις και η κλινική εξέταση που περιλαμβάνονται πραγματοποιούνται, σε 

δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Υγείας (Πάροχοι). 

Με την υπ’ αριθ. 27866/17-5-2022 ΚΥΑ, (Β΄ 2459) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με τίτλο  Ειδικότερα 

θέματα υλοποίησης της Δράσης για τη δημόσια υγεία «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας 

κατά του καρκίνου του μαστού», εξειδικεύονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υλοποίησης 

της Δράσης (σχετ. 6). Αρμόδια για τον συντονισμό και την εποπτεία της Δράσης, είναι η Γενική Γραμματεία 

Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Αρμόδιος Φορέας υλοποίησης ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ). 

Οι δαπάνες της Δράσης βαραίνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου 

Υγείας και προέρχονται από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Ο καθορισμός των όρων και της διαδικασίας συμμετοχής των Πάροχων στην Δράση, οι διαδικασίες 

εξέτασης ψηφιακής μαστογραφίας, της κλινικής εξέτασης από τον θεράποντα ιατρό, της 

πραγματοποίησης του υπερηχογραφήματος και της αναφοράς τελικής γνωμάτευσης καθώς και κάθε 

άλλης λεπτομέρειας σχετικά με την υλοποίηση της Δράσης, περιγράφονται αναλυτικά στην 

προαναφερόμενη ΚΥΑ καθώς και στην. πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ προς ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα για τη 

συμμετοχή στην υλοποίηση της Δράσης (σχετ. 8).  

Παράλληλα και για την καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων και του πληθυσμού για το πρόγραμμα, 

έχει δημιουργηθεί ιστότοπος (https://mastografia.gov.gr/), όπου βρίσκονται διαθέσιμες όλες οι σχετικές 

πληροφορίες (είδος παρεχόμενων εξετάσεων, Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων, διαδικασία 

πραγματοποίησης εξετάσεων κ.ά.). 

 

 

 

https://mastografia.gov.gr/
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Ο ρόλος των Υ.Πε. 

Σκοπός των Υ.Πε. είναι ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας 

όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις οποίες περιλαμβάνονται 

εκτός άλλων τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, ενώ όλες οι δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.), που βρίσκονται και λειτουργούν στη χωρική αρμοδιότητά τους, 

αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες αυτών (σχετ. 1). 

Σύμφωνα με το άρθρο 8, του ν. 4675/2020, οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Υγειονομικών 

Περιφερειών, έχουν αρμοδιότητα την εξειδίκευση και παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών και 

των προγραμμάτων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, στο επίπεδο της Υ.Πε.1. Στην 

παράγραφο (β) του ίδιου άρθρου, αναφέρεται ότι το Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας της 

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, διασυνδέει φορείς, συντονίζει και καταγράφει τις δραστηριότητες δημόσιας 

υγείας, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 

και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Επιπλέον, τα «Δίκτυα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης» και τα 

«Δίκτυα Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών-Μαιευτών» εντάσσονται στις αρμοδιότητες του 

συγκεκριμένου Τμήματος. Στα άρθρα 12 και 13 του νόμου 4486/2017, περιγράφονται οι αρμοδιότητες των 

δύο Δικτύων (σχετ. 2). 

Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Γ1γ/Γ.Φ.13,18/Γ.Π.οικ.19814/8.3.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με 

τίτλο «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» (σχετ. 7), καθορίζεται ενιαία, πιλοτική, διαδικασία ανάπτυξης και 

οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων πρόληψης νοσημάτων, προαγωγής της υγείας και 

διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων, για λόγους συντονισμού, εποπτείας των διενεργούμενων παρεμβάσεων 

και δράσεων, καθώς και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της υγείας των πολιτών. Στο πλαίσιο 

αυτό και κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, του άρθρου 25 του ν. 4486/2017 που προβλέπει ότι η έγκριση 

υλοποίησης παρόμοιων προγραμμάτων - μέχρι την έκδοση προβλεπόμενης ΚΥΑ - είναι αρμοδιότητα του 

Διοικητή της οικείας Υ.Πε., περιγράφονται οι διαδικασίες υποβολής προτάσεων, ελέγχου και έγκρισης 

προγραμμάτων, για διαφορετικές κατηγορίες φορέων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υ.Πε. διεκπεραιώνουν 

αιτήματα για εφαρμογή προγραμμάτων υγείας, που μπορεί να αφορούν σε διάφορες ομάδες του 

πληθυσμού (παιδικός, εφηβικός, τρίτη ηλικία κ.λπ.) και σε ποικίλες δράσεις (διενέργεια εξετάσεων, 

υγειονομικός έλεγχος, αγωγή υγείας κ.λπ.). 

 

Οδηγίες προς τις Υ.Πε. 

Κατόπιν τούτων, συστήνεται προς τις διοικήσεις των Υ.Πε. και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας 

Υγείας που υπάγονται σε αυτές, η τήρηση των κάτωθι:  
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1. Η προσεκτική μελέτη των εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων και κάθε άλλης σχετικής 

πληροφορίας, που αφορά στην υλοποίηση της Δράσης, θεωρείται αναγκαία και δεδομένη, 

προκειμένου να  υπάρξει κοινό πλαίσιο κατανόησης και γνώσης, μεταξύ των υπηρεσιών, για τις 

διαδικασίες που σχετίζονται με αυτή. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σχεδιάζει την πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων, σε 

επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας, με σκοπό την εξοικείωση των φορέων στις απαιτήσεις του 

προγράμματος και την ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων, για τον ρόλο τους στην επιτυχημένη 

εφαρμογή της Δράσης.   

2. Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Υ.Πε. οφείλουν να ενημερώνουν επαρκώς και αναλυτικά, 

για την υλοποιούμενη Δράση, τις δομές ΠΦΥ που υπάγονται σε αυτές (Κέντρα Υγείας, 

Περιφερειακά Ιατρεία, ΤΟΜΥ) όπως και τα Δίκτυα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης και 

Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών-Μαιευτών. Σκοπός της ενημέρωσης θα είναι η  παροχή 

πληροφοριών προς τους επαγγελματίες υγείας για τις δράσεις του Προγράμματος και η προτροπή, 

προς αυτούς, να αναλάβουν οργανωμένες πρωτοβουλίες για  την ευαισθητοποίηση των γυναικών 

δικαιούχων, σχετικά με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται η 

πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων, σε επίπεδο Υ.Πε., με τη συμμετοχή εκπροσώπων 

από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες υγείας και Δίκτυα. Οι επαγγελματίες υγείας, κατόπιν, 

οφείλουν να ενημερώσουν τον πληθυσμό ευθύνης -σε ατομικό επίπεδο και στην κοινότητα- 

σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος και να τον ευαισθητοποιήσουν για την συμμετοχή σε 

αυτό. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται να δραστηριοποιηθούν στα παρακάτω πεδία: 

 Μέσα στις δομές υγείας (ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία) και στην 

περίπτωση επίσκεψης γυναικών που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα του προγράμματος, 

γίνεται διερεύνηση εάν γνωρίζουν για το πρόγραμμα/ εάν έχουν λάβει ενημερωτικό sms/ 

εάν έχουν κάνει μαστογραφία. Σε αρνητική απάντηση, προτρέπονται να ενεργοποιήσουν 

την άυλη συνταγογράφηση μέσα από την εφαρμογή https://ehealth.gov.gr/p-rv/p. Εάν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και δεν διαθέτουν άυλη 

συνταγογράφηση, συστήνεται να επισκεφθούν ένα Συνεργαζόμενο Κέντρο Διενέργειας 

Εξετάσεων (μπορούν να επιλέξουν στο https://mastografia.gov.gr/)  για να 

ενεργοποιήσουν το παραπεμπτικό τους και να πραγματοποιήσουν τις προβλεπόμενες 

εξετάσεις. 

 Τα Δίκτυα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης και Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών-

Μαιευτών, σε συνεργασία με άλλους φορείς (όπως η Τοπική Aυτοδιοίκηση, οι σύλλογοι 

γυναικών κ.ά.), μπορούν να υλοποιήσουν οργανωμένες ενημερωτικές συναντήσεις με 

την κοινότητα, με πληθυσμό-στόχο τον γυναικείο πληθυσμό των δικαιούχων του 

https://ehealth.gov.gr/p-rv/p
https://mastografia.gov.gr/
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προγράμματος, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της περιοχής και τις δυνατότητες 

κάθε φορέα. 

Οι υπηρεσίες των Υ.Πε., οφείλουν να παρακολουθούν τις πρωτοβουλίες των δομών υγείας και 

να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, καταγράφοντας την πρόοδο που 

επιτυγχάνεται, με την σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων και την συμπλήρωση προτυποποιημένων 

ερωτηματολογίων που θα τους προωθηθούν.   

3. Οι διοικήσεις και αρμόδιες υπηρεσίες των Υ.Πε., χρειάζεται να παρακολουθούν τη συμμετοχή 

των δημόσιων δομών στο Πρόγραμμα, με την έννοια της ένταξης μονάδων υγείας του δημόσιου 

τομέα που διαθέτουν μαστογράφο και υπερηχογράφο (Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία) όπως και 

ιατρών των προβλεπόμενων ειδικοτήτων, στα Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων και 

Συνεργαζόμενους Ιατρούς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για: 

 τις περιοχές όπου οι δημόσιες δομές αποτελούν τον μοναδικό φορέα παροχής 

διαγνωστικών εξετάσεων, 

 τις περιοχές όπου δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα ιδιωτικοί φορείς,  

 απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές όπου δεν υπάρχουν δομές (δημόσιες ή 

ιδιωτικές) παροχής των προβλεπόμενων διαγνωστικών εξετάσεων. 

Στις περιπτώσεις που οι δημόσιες δομές και οι ιατροί που απασχολούνται σε αυτές, δεν έχουν 

δηλώσει συμμετοχή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΟΠΥΥ, κατά τα προβλεπόμενα στο (5), οι 

διοικήσεις των Υ.Πε. προτρέπουν τις διοικήσεις των νοσοκομείων και τις διευθύνσεις των Κέντρων 

Υγείας, να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του 

Προγράμματος και των δικαιούχων.  

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των δημόσιων δομών και των ιατρών στο πρόγραμμα, 

οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υ.Πε., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Υγείας, χρειάζεται να παρακολουθούν τις ενέργειες των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, 

με τρόπο και για χρονικό διάστημα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

καταγράφοντας την πρόοδο που επιτυγχάνεται, με σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων και την 

συμπλήρωση προτυποποιημένων ερωτηματολογίων που θα τους προωθηθούν.    

4. Σχετικά με τη έγκριση προγραμμάτων υγείας που περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση εξέτασης 

μαστογραφίας, διαπιστώνεται πως η ταυτόχρονη υλοποίηση δράσεων με το ίδιο περιεχόμενο 

(εξετάσεις μαστογραφίας) και ταυτόσημο πληθυσμό στόχο (γυναίκες 50-69), ενδεχομένως να 

δημιουργήσει προβλήματα όπως: 

 σύγχυση σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους της κάθε παρέμβασης, 

 γυναίκες δικαιούχοι μπορεί να μην αξιοποιούν τα προνόμια του Προγράμματος «Φώφη 

Γεννηματά», 
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 γενικότερο θέμα συντονισμού των υπηρεσιών, για την υλοποίηση προγραμμάτων υγείας, 

κάτι που ίσως ενταθεί με την εφαρμογή νέων παρεμβάσεων σε άλλα θεματικά πεδία 

(παχυσαρκία, καρκίνος του τραχήλου της μήτρας κ.ά.).  

Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και επικαλύψεις στην εφαρμογή των δράσεων, για 

την ανάγκη ορθής τήρησης των πρωτοκόλλων όπως προβλέπονται από την ΚΥΑ αλλά και για την 

μεγαλύτερη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα, οι διοικήσεις των Υ.Πε. θα δίνουν 

έγκριση,  για την εφαρμογή προγραμμάτων που περιλαμβάνουν εξετάσεις μαστογραφίας, 

αυστηρά κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας όπως, επίσης, να 

επισημαίνεται στους εμπλεκόμενους φορείς ότι η ομάδα στόχος για την συγκεκριμένη εξέταση 

πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά γυναίκες που δεν είναι δικαιούχοι του Προγράμματος 

«Φώφη Γεννηματά» (π.χ. έως 49 ετών, χωρίς ΑΜΚΑ κ.ά.). 

  

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας, 

 

  
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 

 
 

        Α. ΠΛΕΥΡΗΣ 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας  
- Γρ. Διοικητή 
- Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας (με την παράκληση να προωθηθεί στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της 
εποπτείας σας) 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας  
2. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Κατεχάκη 56, ΤΚ 115 25, Αθήνα  
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Σωκράτους 111 ΤΚ 41336, Λάρισα  
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Β. Ηπείρου 20 ΤΚ 45445, Ιωάννινα  
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, Ν. Εθνική Οδός Πατρών – 

Αθηνών 158, ΤΚ 26442, Πάτρα  
7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Καθ. Ρωσίδη 11, ΤΚ 54008, Θεσσαλονίκη  
8. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, ΤΚ 18538 Πειραιάς 
9. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Πλ. Κουντουριώτη, ΤΚ 71202, Ηράκλειο 
10. ΕΟΠΥΥ, Γραφ. Προέδρου, Αποστόλου Παύλου 12, ΤΚ 15123, Μαρούσι  
11. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πλουτάρχου 3 και Υψηλάντους, ΤΚ 19675, Αθήνα  
12. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Λ.Αλεξάνδρας 215, ΤΚ 11523, Αθήνα   
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13. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας, Παπαρρηγοπούλου 15, ΤΚ 10561, Αθήνα 
14. Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, Βασ. Σοφίας 47 
15. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών –των, Αρ. Παππά 2, τ.κ. 11521, Αθήνα 
16. Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας, Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 

15124, Μαρούσι  
17. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία, Αν.Τσόχα 18-20, ΤΚ 11521, Αμπελόκηποι, Αθήνα 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. Υπουργού  

2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού  

3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 

4. Γρ. Γεν. Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  

5. Γρ. Γεν. Γραμματέως Δημόσιας Υγείας  

6. Γραφείο Τύπου  

7. Γρ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας 

8. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής  

9. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος - Τμήμα Β  

10. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Τμήμα Γ  
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