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Ε06.08/3ε/27-01-12 

Αξ. Πξση.: 677  

Αζήλα, 28/08/2020 

Πξνο: Φνξείο – Μέιε ΠΟΓΚΑκεΑ   

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ  
 

«Ζ ΠΟΓΚΑκεΑ εμαζθάιηζε, απνθιεηζηηθά γηα ηα σκαηεία – κέιε ηεο, ηε δπλαηόηεηα 

δηεμαγσγήο κνξηαθώλ ειέγρσλ αλίρλεπζεο ηνπ ηνύ SARS-CoV-2 ζε πνιύ ρακειό θόζηνο» 

Αγαπεηνί/εο ζπλάδειθνη, 

αο ελεκεξψλνπκε πσο ε Π.Ο.Γ.Κ.ΑκεΑ., ζην πιαίζην ηεο αδηάιεηπηεο πξνζπάζεηαο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε θαη έκπξαθηε ζηήξημε ησλ πιιφγσλ – κειψλ ηεο, Ν.Π.Θ.Δ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ παξέρνπλ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζε άηνκα κε αλαπεξία θαη ελφςεη ηεο επηθείκελεο έλαξμεο ησλ 

πξνγξακκάησλ πνιιψλ εμ απηψλ κεηά ην πέξαο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ, πνπ ππαγνξεχεη ηελ αλάγθε 

επαγξχπλεζεο ιφγσ εμαθνινχζεζεο ζπλδξνκήο επηηαθηηθψλ ιφγσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ πνπ πξνθαιεί ηε ινίκσμε Covid-19, πξνέβε ζε αλαδήηεζε πξνζθνξψλ απφ δηαγλσζηηθά 

εξγαζηήξηα / θέληξα πνπ παξέρνπλ αμηφπηζηεο εμεηάζεηο αλίρλεπζεο ηνπ ηνχ, πξνζβιέπνληαο ζηελ 

πξννπηηθή ζχληκεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο γηα ηνπο θνξείο – κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο καο.    

Απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηεο Οκνζπνλδίαο ππήξμε ε δηαζθάιηζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην θιηληθό 

εξγαζηήξην ηεο “ATG - ACCESS TO GENOME”, ηεο δπλαηφηεηαο δηεμαγσγήο, ζε παλειιαδηθό 

επίπεδν, κνξηαθώλ ειέγρσλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνύ SARS-CoV-2 (rt – Real time PCR), γηα ην 

πξνζσπηθό ή/θαη ηνπο/ηηο σθεινύκελνπο/εο κε αλαπεξία ησλ ππεξεζηψλ ησλ δνκψλ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ θνξέσλ – κειψλ ηεο ΠΟΓΚΑκεΑ, έλαληη ηνπ πξνλνκηαθνχ ηηκήκαηνο ησλ €45,00 

(ζαξάληα πέληε επξώ) αλά δείγκα. 

Οη εγγεγξακκέλνη χιινγνη – κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο, πξνβαίλνληαο ζε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ “ATG – ACCESS TO GENOME”, ζα πξέπεη λα 

επηθνηλσλνχλ κέζσ ησλ Πξνέδξσλ ηνπο, αλαθέξνληαο ηελ ηδηφηεηά ηνπο, κε ηνλ θ. Απόζηνιν 

Υαηδεβαιάζε, ζην ηειέθσλν 6949 444 030.  

Επηζεκαίλεηαη πσο ε δηεμαγσγή κνξηαθψλ ειέγρσλ εθηόο Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο θαιχπηεηαη ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε δηαζθάιηζεο, απφ ηελ πιεπξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ πιιφγσλ, επαξθνύο αξηζκνύ 

εμεηαδόκελσλ θαη αληίζηνηρνπ ρώξνπ (ι.ρ. παξνρή δπλαηφηεηαο ρξήζεο ρψξνπ ζηε δνκή ηνπο) γηα ηελ 

ππνδνρή ησλ θιηκαθίσλ πνπ ζα δηελεξγνύλ ηε δεηγκαηνιεςία.  

Σέινο, ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο νη ελδηαθεξφκελνη/εο Πξφεδξνη ησλ πιιφγσλ, εθφζνλ ην 

επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα δεηνχλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, πξνζθνξέο θαη ππεξεζίεο, ζε κεκνλσκέλν 

επίπεδν, γηα ηηο ινηπέο εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη γηα ηνλ θνξσλντφ (ι.ρ. νξνινγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ 

αλίρλεπζε ησλ νιηθψλ αληηζσκάησλ IGG θαη IGM).  

πλάδειθνη,  

ηνλ ηειεπηαίν „αηθληδηαζκφ‟ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ θνξσλντνχ SARS-CoV-2, δηαηεξψληαο 

πάληνηε ζην επίθεληξν ησλ ελεξγεηψλ καο ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ, 

ζχλδξνκν down, εγθεθαιηθή παξάιπζε, βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, φισλ ησλ αλήιηθσλ αηφκσλ 

κε θάζε κνξθήο αλαπεξία, ησλ νηθνγελεηψλ φισλ απηψλ ησλ αηφκσλ, ησλ δνκψλ πνπ ηα εμππεξεηνχλ, ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν ελ γέλεη, γηα κηα αθφκε θνξά, απνδείμακε έκπξαθηα πσο, κε ελφηεηα θαη ζπλεξγαζία, 

κπνξνχκε λα ππεξθεξάζνπκε εκπφδηα πνπ θαληάδνπλ ζε φινπο/εο αλππέξβιεηα.    

Π . Ο .  .Γ . Κ . Α .κ ε Α .  

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 
 

ΜΔΛΟ ΔΘΝΗΚΖ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ - Δ..Α.κεΑ. 
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ήκεξα, βηψλνληαο κηα λέα πξσηφγλσξε πξαγκαηηθφηεηα, παξακέλνπκε αηαιάληεπηα πξνζεισκέλνη/εο 

ζηηο δηεθδηθήζεηο καο θαη νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηελ αηδέληα καο παξακέλνπλ αλαιινίσηεο: ε 

δηαθχιαμε ηνπ ρψξνπ πνπ εθπξνζσπνχκε, ε δηαηήξεζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ γνλετθψλ δνκψλ – Ν.Π.Θ.Δ. 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα παηδηά καο, άηνκα κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο θαη, κέζσ απηψλ, ε ελίζρπζε ηεο επεκεξίαο θαη ηεο πξννπηηθήο δηαζθάιηζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο θαη ησλ νηθνγελεηψλ καο. 

Γηα φζα έρνπκε πξάμεη απφ ηελ έλαξμε ηεο παλδεκηθήο θξίζεο, κε ζχκπλνηα, ππεπζπλφηεηα θαη 

αλαινγηδφκελνη/εο ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πεξηζηάζεσλ, ζα ζπλερίζνπκε ηνλ αγψλα καο.  

ε απηή ηελ πνξεία δελ ππάξρεη πνιπηέιεηα λα κείλνπλ εθηφο ε θσλή θαη νη δπλάκεηο θαλελφο.  

Γηα ηελ ΠΟΓΚΑκεΑ, 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Η ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 
 

ΘΩΑΝΝΗ ΜΟΥΟΛΘΟ ΦΩΣΕΘΝΗ ΖΑΦΕΘΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 


