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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της υπ’ αρ. πρωτ. Γ.Π. οικ. 56495/14-4-09 Υπουργικής 
Απόφασης με θέμα «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας και προτεραιότητας 
δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτικών που προάγουν τη δημόσια υγεία»  
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 3172/03 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197/Α/2003). 
2. Το Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α/2005). 
3. Το Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005). 
4. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 76/Α/2000). 
5. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
6. Το Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995). 
7. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/2007), όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α΄53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 
8. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64/2007) - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 
9. Την Υπουργική Απόφαση 80485/2008 (ΦΕΚ 1287/Β΄/2008) «περί Δημιουργίας 
Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την προστασία και προαγωγή της 
υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των πολιτών».  
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10. Το με Α.Π. 5579/ΕΠΑΝΑΔ ΕΣΠΑ/13-8-08 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα  
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή 
προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-
2013.  
11. Το με Α.Π. 2846/ΕΠΑΝΑΔ ΕΣΠΑ/27-5-09 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα  
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «1η Τροποποίηση ανοιχτής πρόσκλησης για 
υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
2007-2013.    
12. Το με αρ. πρωτ. 2322/4-5-09 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Υπηρεσιακών 
Μονάδων του ΥΥΚΑ κατά τη μεταβατική περίοδο. 
13. Το με αρ. πρωτ. 77602/23-6-10 έγγραφο από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιας Υγείας ΥΥΚΑ με θέμα: «Στόχοι και προτεραιότητες του τομέα δημόσιας υγείας 
για την επόμενη διετία και ενέργειες για την καλύτερη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ». 
14. Τις εκφρασμένες απόψεις των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας.  
15. Την ανάγκη για παροχή ποιοτικών και εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας. 

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
 
 

1. Αντικαθιστούμε την με αρ. πρωτ. Γ.Π. οικ. 56495/14-4-09 Υπουργική Απόφαση με 
θέμα: «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας και προτεραιότητας δράσεων στο πλαίσιο 
υλοποίησης πολιτικών που προάγουν τη δημόσια υγεία», με την παρούσα, ως εξής: 

 
Σύμφωνα με το περιεχόμενο του με αρ. πρωτ. 77602/23-6-10 εγγράφου της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, εγκρίνουμε από άποψη σκοπιμότητας τις ακόλουθες 
δράσεις για την προώθηση και υλοποίηση πολιτικών που προάγουν τη Δημόσια Υγεία: 
 
1.1 Χάρτης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το έργο ανάπτυξης του Χάρτη Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο ήδη υλοποιείται από τους φορείς ΕΣΔΥ και 
ΚΕΕΛΠΝΟ (βάσει της με αρ. πρωτ. ΓΠ οικ. 56495/14-4-09 Υπουργικής Απόφασης) 
είναι εκτιμώμενης χρηματοδοτικής βαρύτητας 12% εκ της εγκεκριμένης 
συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης για τη Δημόσια Υγεία στον άξονα 5 του 
Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. Στο 
πλαίσιο των δράσεων που αφορούν το συγκεκριμένο έργο, αναπτύσσεται ένα 
σύστημα δεδομένων και δεικτών σε διαχρονική βάση, με το οποίο α) θα 
καταγράφεται και θα μετράται το επίπεδο υγείας των πολιτών και β) θα εκτιμάται η 
επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας της 
χώρας. Στο έργο περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές μελέτες, η ανάπτυξη 
πληροφοριακών υποδομών με τον αναγκαίο εξοπλισμό, η ανάπτυξη των σχετικών 
δεικτών και εργαλείων καθώς και η διοικητική και συντονιστική υποστήριξη του όλου 
συστήματος, ενώ το έργο μπορεί να υποστηριχτεί, εάν απαιτηθεί, και από άλλα 
επιχειρησιακά προγράμματα, προκειμένου να καταστεί άρτιο, λειτουργικό και 
ολοκληρωμένο. 

 
1.2 Ενέργειες, Δράσεις και Προγράμματα Ενημέρωσης του Πληθυσμού για την πρόληψη 

σημαντικών νοσημάτων και προσδιοριστικών παραγόντων κινδύνου. Οι σχετικές 
δράσεις, μέρος των οποίων έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται, είναι εκτιμώμενης 
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χρηματοδοτικής βαρύτητας 12% εκ της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης 
δαπάνης για τη Δημόσια Υγεία στον άξονα 5 του Επιχειρησιακού προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. 

 
1.3 Προγράμματα και δράσεις πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Στο 

πλαίσιο του έργου αυτού θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοσθούν προγράμματα και 
δράσεις πρόληψης (πρωτογενούς και δευτερογενούς), προαγωγής της υγείας και 
αγωγής υγείας, με στόχο την υιοθέτηση ενός υγιέστερου τρόπου ζωής και την 
μείωση της επίπτωσης σημαντικών νόσων. Συγκεκριμένα τα προγράμματα, 
συνολικής χρηματοδοτικής βαρύτητας 72% εκ της εγκεκριμένης 
συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης για τη Δημόσια Υγεία στον άξονα 5 του 
Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, θα 
αφορούν: 
• Προσυμπτωματικούς ελέγχους για τον καρκίνο καθώς και οργάνωση και 

λειτουργία του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, χρηματοδοτικής βαρύτητας 15% 
• Πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, χρηματοδοτικής βαρύτητας 8,5% 
• Δράσεις για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των λοιμώξεων σε χώρους 

παροχής υπηρεσιών υγείας, χρηματοδοτικής βαρύτητας  8,5% 
• Στοχευμένες δράσεις για την παχυσαρκία και τη σωματική άσκηση, 

χρηματοδοτικής βαρύτητας  4,5% 
• Στοχευμένες δράσεις για την υγιεινή διατροφή του πληθυσμού, 

χρηματοδοτικής βαρύτητας 6,5%  
• Στοχευμένες δράσεις για την προαγωγή της στοματικής υγείας του 

πληθυσμού, χρηματοδοτικής βαρύτητας 10,25% 
• Συνεργασία για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής 

υγείας στους χώρους εργασίας, χρηματοδοτικής βαρύτητας10,25% 
• Προστασία της μητρότητας και του παιδιού, χρηματοδοτικής βαρύτητας 

4,25% 
• Στοχευμένες δράσεις για την πρόληψη των ατυχημάτων 4,25% 

 
1.4 Υποστηρικτικός μηχανισμός εφαρμογής και υλοποίησης του συνόλου των 

δράσεων για τη δημόσια υγεία. Τον υποστηρικτικό μηχανισμό, εκτιμώμενης 
χρηματοδοτικής βαρύτητας 4% εκ της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης 
δαπάνης για τη Δημόσια Υγεία στον άξονα 5 του Επιχειρησιακού προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει η 
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Ο εν λόγω μηχανισμός θα συνεργάζεται με και 
θα υποστηρίζει τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου (π.χ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Προμηθειών, Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.ά.), 
εποπτευόμενους φορείς όπως π.χ. ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΣΔΥ καθώς και άλλους 
εμπλεκομένους φορείς π.χ. ΥΠΕ, για τον σχεδιασμό, την εξειδίκευση, την υλοποίηση 
και την παρακολούθηση όλων των δράσεων και έργων δημόσιας υγείας, που θα 
χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, σε εφαρμογή των 
στόχων και των προτεραιοτήτων του διετούς προγραμματισμού του τομέα της 
δημόσιας υγείας.   

 
2. Για τη συνεκτική και ολοκληρωμένη υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων Δημόσιας 

Υγείας, μπορούν να συσταθούν, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, 
επιτροπές συντονισμού και παρακολούθησης, με μικτή σύνθεση από στελέχη των 
εμπλεκόμενων κατά περίπτωση φορέων. 
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3. Η χρηματοδότηση των δράσεων της παρούσης θα γίνει από τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με εγγραφή των 
αναγκαίων δαπανών στο ΠΔΕ ΣΑΕ 91/8. 

 
4. Η Διεύθυνση Οικονομικού, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την 

έκδοση των σχετικών αποφάσεων έγκρισης δαπανών, μετά τις σχετικές αποφάσεις 
ένταξης των έργων.  

 
5. Οι προϋπολογισμοί των ως άνω δράσεων είναι ενδεικτικοί και εγκρίνονται αρμοδίως 

ανά έργο. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

 

 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών  
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
4. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
5. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής 
6. Αυτοτελές τμήμα Χάρτη Υγείας και  
   Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
7. Δ/νση Οικονομικού 
8. Δ/νση Οργάνωσης Απλούστευσης 
Διαδικασιών & Πληροφορικής 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τομέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
      Γλάδστωνος 1α & Πατησίων –                   
      Αθήνα 
      Υπόψιν: κας Φ. Δαλαβέρη 
• ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
      Αγράφων 3-5, 151 23 ΑΘΗΝΑ 
      Υπόψιν: Προέδρου κ. Γ. Σαρόγλου 
• Ε.Σ.Δ.Υ. 
      Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Τ. Κ. 11521          
      Αθήνα 
      Υπόψιν κ. Ι. Κυριόπουλου 
  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
 
 

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ 
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