
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ  ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Υποδομές Υγείας  

α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

 Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου (1/100.000) 

 Ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
(Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας και Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 
Περιφερειακά Ιατρεία, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα,  Κινητές Μονάδες, Δημοτικά 
και Νομαρχιακά Ιατρεία, Ιατρεία Ασφαλιστικών Ταμείων) 

 

β. Ανάπτυξη και προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

 Δημιουργία Επιδημιολογικού Κέντρου Αναφοράς  

 Ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών δημόσιας υγείας 
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Ε.Φ.Ε.Τ., Κ.Ε.Δ.Υ., Π.Ε.Δ.Υ., 57 Δ.Υ.Ν.Α., Ε.Σ.Δ.Υ, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, Ο.ΚΑ.ΝΑ.). Δημιουργία ενός εθνικού 
Βιοεργαστηρίου Τύπου 4. 

 Αεροϋγειονομεία – Διαμόρφωση χώρων και εξοπλισμός στα διεθνή αεροδρόμια  

 Λιμάνια – διαμόρφωση χώρων και εξοπλισμός επιδημιολογικού φραγμού 

 Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (πρώην Σ.Ο.Τ.Υ.) – Δημιουργία 
υποδομών για διαχείριση καταστροφών και μειζόνων παραγόντων κινδύνου 
(Αθήνα – Θεσσαλονίκη)  

 Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας στα Νοσοκομεία και τους Εποπτευόμενους από το ΥΚΚΑ 
Οργανισμούς κατά το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801. 

 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας στον γενικό 
πληθυσμό και σε ειδικούς πληθυσμούς (πχ μετανάστες , μαθητές) με 
εκστρατείες ενημέρωσης. Δημιουργία συστήματος εποπτείας σχολικού 
περιβάλλοντος για την τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας. 

 

γ. Ανάπτυξη Υποδομών στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

 Ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών ΕΚΑΒ περιφέρειας και Τμημάτων 
Επειγόντων Περιστατικών.  
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 Δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών νοσηλευτικής περίθαλψης 
(Ψυχιατρικά Τμήματα, Νέες Πτέρυγες, Ειδικές μονάδες κ.ά)   

 Λειτουργικός εκσυγχρονισμός υφιστάμενων Νοσηλευτικών Μονάδων 
(Τυποποίηση Διαδικασιών,  Διασφάλιση Ποιότητας, Εσωτερικός Έλεγχος κ.ά) 

  Επέκταση δικτύου δομών στην κοινότητα (πχ ξενώνες, προστατευμένα 
διαμερίσματα ) 

 

Άλλες Κοινωνικές Υποδομές  

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

  Ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων 

  Δημιουργία δομών ημιαυτόνομής διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδημοτικών 
δικτύων υποστήριξης φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, 
γέροντες κλπ 

  Επέκταση ή/και δημιουργία δομών βραχείας φιλοξενίας οικογενειών, που 
συνοδεύουν άτομα που νοσηλεύονται. 

  Κέντρα αποκατάστασης 

 

Υποδομές Φροντίδας Παιδιών 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

  Δημιουργία νέων υπηρεσιών , πχ επέκταση του δικτύου υπηρεσιών με 
φροντίδα βρεφών κατ’ οίκον  

  Δημιουργία υποδομών για προγράμματα αισθητηριακής αγωγής ειδικών 
σχολείων (πχ ειδικά νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί) 

  Ανάπτυξη εργαστηρίων εκπαίδευσης με χρήση ειδικού λογισμικού , πχ ΚΕΑΤ 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΚΟΡΜΟΥ, ΠΟΥ  ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

 

Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

 Δημιουργία υποδομών για την ασφαλή συγκέντρωση, μεταφορά και τελική 
διάθεση μολυσματικών και ραδιενεργών νοσοκομειακών αποβλήτων (στερεά 
και υγρά)  

 

Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

  Δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού και θερμότητας σύγχρονης 
τεχνολογίας σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες 

  Εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων των μεγάλων υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης για την βελτίωση της ενεργειακής τους  
αποδοτικότητας. 

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

 Εγκατάσταση συστημάτων εκμετάλλευσης ηλιακής και άλλων ανανεώσιμων 
ενέργειας στα κτίρια υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 

Πρόληψη κινδύνων (συμπληρωματική επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και 
μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων) 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

 Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου και του 
εμφιαλωμένου νερού (πχ ΔΥ Νομ. Αυτοδιοίκησης) 

 Εξοπλισμός αντιμετώπισης και ατομικής προστασίας από χημικούς, 
ραδιολογικούς και πυρηνικούς παράγοντες (εμπλεκόμενοι του τομέα Πολιτικής 
Προστασίας) 

 Εξοπλισμός ομάδας άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές ή άλλες καταστροφές 
(στόλος ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων του τομέα Πολιτικής  Προστασίας) 

 

Παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση και την είσοδο στην απασχόληση των 
μειονεκτούντων ατόμων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις στην 
εργασιακή συμμετοχή και εξέλιξη 
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Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

  Ενίσχυση πρωτοβουλιών για την δημιουργία επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας ή και για την δημιουργία απασχόλησης ευπαθών ομάδων (πχ 
ΚΟΙΣΠΕ) 

  Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των κοινωνικών συνεταιρισμών και των 
προστατευόμενων παραγωγικών εργαστηρίων 

 

Εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους λόγω ελλείμματος προσβασιμότητας 
και χωρικού κατακερματισμού 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

 Σύστημα τηλεϊατρικής- περιφερειακά παραρτήματα Κέντρου Τηλεϊατρικής 

 

Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα κέντρα ερευνών 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

 Ανάπτυξη και επέκταση των ερευνητικών κέντρων (κλινικές νοσοκομείων και 
ινστιτούτα) 

 

Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

 Δημιουργία ζωνών προστασίας της υδροληψίας (για την Αθήνα και την 
Θεσσαλονίκη) 

 

11- Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, 
δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής συστημάτων, πρόληψη κινδύνων, έρευνα, 
καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κλπ) 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

  Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για τα εθνικά κέντρα 
επιχειρήσεων του τομέα υγείας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, 
Ηράκλειο) 

 

57 – Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

   Αναμόρφωση/μετασχηματισμό και συμπλήρωση μεγάλων ξενοδοχειακών 
υποδομών του ΕΟΤ για την δημιουργία τουρισμού υγείας και Αποκατάστασης. 

  Δημιουργία ή και ενίσχυση/ ανάπτυξη ιδιωτικών Κέντρων Τουρισμού Υγείας και 
Αποκατάστασης σε πρώην Ξενία (κρατικές ενισχύσεις/ αναπτυξιακός νόμος) 
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81- Μηχανισμοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών και του 
προγραμματικού σχεδιασμού παρακολούθησης και αξιολόγησης σε εθνικό , 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δημιουργία ετοιμότητας στην εφαρμογή 
πολιτικών και προγραμμάτων 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο δράσεων τύπου ΕΚΤ: 

   Ενίσχυση νέων θεσμών και οργανισμών του τομέα υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης 

  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων περιφερειακής 
παρέμβασης 

 

80- Προώθηση της ανάληψης δράσης για συνεργασίες , συνάψεις συμφωνιών 
και πρωτοβουλίες, μέσω της δικτύωσης Εθνικών, Περιφερειακών και τοπικών 
παραγόντων 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

   Ενημερωτικές παρεμβάσεις παρακίνησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
και του εθελοντισμού 

  Υποστήριξη διαδικασιών ΣΔΙΤ στον τομέα υγείας 

 

13 –Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο : 

 Οργάνωση και λειτουργία φωνητικής πύλης για την εξυπηρέτηση των πολιτών 
από τις κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες υγείας  (ανάπτυξη πιλοτικής 
εφαρμογής) 

 

2. Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ( συμπεριλαμβάνοντας υλικό 
εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής 
ταχύτητας, που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου 
κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία 

  Ανάπτυξης δομών μεταφοράς και διάχυσης τεχνογνωσίας και καινοτομίας στις 
υπηρεσίες υγείας  

 

7 – Επενδύσεις σε επιχειρήσεις, που συνδέονται άμεσα με έρευνα και 
καινοτομία ( καινοτόμες τεχνολογίες, ίδρυση νέων επιχειρήσεων από 
Πανεπιστήμια, υπάρχοντα κέντρα έρευνας και τεχν. ανάπτυξης κλπ)  

 


