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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11  

11..  ΗΗ  υυγγεείίαα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΠΠλληηθθυυσσμμοούύ  

Στο Κεφάλαιο αυτό, εξετάζεται συνοπτικά το εξωτερικό περιβάλλον των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας, δηλαδή η κατάσταση της υγείας του Ελληνικού πληθυσμού και οι 

δημογραφικοί, επιδημιολογικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που την καθορίζουν. 

Η ανάλυση αυτή θα μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε τα κύρια προβλήματα Δημόσιας 

Υγείας που αντιμετωπίζει η χώρα, τους παράγοντες που τα επηρεάζουν και συνεπώς τις 

προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το σύστημα των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και τους 

στόχους που πρέπει να θέσει ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες. 

1.1 Δημογραφικές Εξελίξεις 
 
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδας, ανήλθε σε 

10.964.020 άτομα, εμφανίζοντας αύξηση 6,9% σε σχέση με το 1991. Ωστόσο, η φαινομενική 

αυτή αυξητική τάση του πληθυσμού, οφείλεται αποκλειστικά στην εισροή των οικονομικών 

μεταναστών και όχι στην αύξηση των γεννήσεων του εγχώριου πληθυσμού, η οποία όπως 

και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, παρουσίασε πτωτική τάση. Χαρακτηριστικό 

επίσης ως προς τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα είναι η πληθυσμιακή γήρανση, η 

οποία συνίσταται στην αύξηση της ποσοστιαίας συμμετοχής των ατόμων της τρίτης ηλικίας 

στο σύνολο του πληθυσμού, σε βάρος του ποσοστού των νεώτερων ηλικιών. Στον Πίνακα 

1.1.1 παρουσιάζεται η εξέλιξη της κατά ηλικία δομής του ελληνικού πληθυσμού μέχρι το 2000 

καθώς και οι προβλέψεις της ΕΣΥΕ για την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού μέχρι το 2050. 

Στον Πίνακα 1.1.2 φαίνονται τα αντίστοιχα στοιχεία αποκλειστικά για τις ηλικίες άνω των 65 

ετών. Παρατηρώντας τον πίνακα 1.1.1, προκύπτει ότι η αύξηση των ατόμων της τρίτης 

ηλικίας σταδιακά μεγαλώνει, με αποτέλεσμα το 2050 να αποτελούν πλέον του 31,5% του 

συνολικού πληθυσμού, έναντι 7% το 1950. 

Πίνακας 1.1.1: Ηλικιακή Δομή στην Ελλάδα και πρόβλεψη της έως το 2050 
 

Ηλικιακές 
Ομάδες 1981 1991 2001 2010 2020 2030 2040 2050 

0-14 23,7 19,2 15,2 14,1 13,5 12,2 11,9 12,1 
15-65 63,6 67,1 68,1 67,4 66,2 64,5 60,3 56,4 
65+ 12,7 13,7 16,7 18,5 20,3 23,3 27,8 31,5 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Οι εξελίξεις αυτές οφείλονται σε δύο κύριες δημογραφικές παραμέτρους: (α) Τη μείωση της 

γεννητικότητας και (β) την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού. Στις δύο 

πρώτες στήλες του πίνακα 1.1.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη της γεννητικότητας στη χώρα, από 

το 1970 μέχρι το 2005. 

Πίνακας 1.1.2: Ελλάδα-Φυσική κίνηση Πληθυσμού – (1970-2005) 

Έτος Γεννήσεις Ζώντων Θάνατοι Φυσική Κίνηση  

 Αριθμός /1000 κατ. Αριθμός /1000 κατ. (%) 

1970 144.928 16,48 74.009 8,42 0,49 
1975 142.273 15,73 80.077 8,85 0,44 
1980 148.134 15,36 87.282 9,05 0,41 
1985 116.481 11,73 92.886 9,35 0,20 
1990 102.229 10,06 94.152 9,27 0,08 
1995 101.495 9,54 100.158 9,42 0,01 
2000 103.267 9,46 105.219 9,64 -0,01 
2005 107.545 9,69 105.091 9,46 0,02 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Στο διάστημα αυτό ο αδρός δείκτης γεννητικότητας μειώθηκε από 16,5 γεννήσεις ετησίως 

ανά 1000 κατοίκους σε 9,7 το 2005. Στο σύνολο της χώρας, ο συνολικός αριθμός 

γεννήσεων μειώθηκε κατά το 1/3. Η ειδική γεννητικότητα, δηλαδή ο αριθμός των γεννήσεων 

ανά 1000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, μόνο στην εικοσαετία 1981-2001, μειώθηκε 

σχεδόν στο μισό και από 68,8 περιορίσθηκε στο 37,4/1000 (Πίνακας 1.1.3). Τελικά, ο δείκτης 

συνολικής αναπαραγωγής (ή γονιμότητας), δηλαδή ο αριθμός παιδιών που κατά μέσο όρο 

μια γυναίκα γεννά σε όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής της ηλικίας, μειώθηκε από 2,1 σε 

μόλις 1,3. Ας σημειωθεί ότι το 2,1 είναι το ελάχιστο όρο το οποίο το οποίο εξασφαλίζει μια 

ομαλή ανανέωση του πληθυσμού. Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ 

των χωρών με τους χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας, δεδομένου ότι ο μέσος όρος των 

χωρών της Ε.Ε. είναι 1,9 έναντι μόλις 1,3 της Ελλάδας. 

 

Πίνακας 1.1.3:. Δείκτες γεννητικότητας στην Ελλάδα, 1981- 2001. 

Δείκτης 1981 1991 2001 
 

Αδρή Γεννητικότητα 14,5 10,0 9,3 

Ειδική Γεννητικότητα 68,8 41,9 37,4 

Δείκτης Συνολικής Αναπαραγωγής 2,1 1,3 1,2 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Ίδιοι υπολογισμοί. 

 

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του Ελληνικού 

πληθυσμού, (βλπ. Πίνακα 1.1.4), οδηγούν σε μια ραγδαία αύξηση του ποσοστού του 
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πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 ετών, σε βάρος του ποσοστού του νεανικού κυρίως 

πληθυσμού (κάτω των 15 ετών).  

Ήδη από το 1998, ο αριθμός των θανάτων άρχισε να υπερβαίνει τον αριθμό των γεννήσεων, 

και να εκδηλώνεται το φαινόμενο της φυσικής μείωσης του πληθυσμού, το οποίο 

καταδεικνύεται και από τον πίνακα 1.1.2. Η δηµογραφική γήρανση του πληθυσμού στις 

ανεπτυγμένες χώρες, έχει σοβαρότατες κοινωνικοοικονομικές, ασφαλιστικές, και 

υγειονομικές επιπτώσεις. Η φυσική κίνηση του πληθυσμού δείχνει τάσεις ανάκαμψης από 

2004, οπότε και πάλι υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων.  

Στον Πίνακα 1.1.4 παρατηρείται αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης για τους άνδρες και τις 

γυναίκες άνω των 65 ετών, γεγονός που αποδίδεται στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

καθώς και στην παροχή περισσότερο ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας κατά την 

τελευταία δεκαπενταετία.  

 

Πίνακας 1.1.4: Σύνοψη πινάκων επιβίωσης, Ελλάδα (1960-2000). 
 

Έτη προσδοκώμενης ζωής σε κάθε ηλικία 
  Άρρενες   Θήλεις  

 1960 1970 1980 1990 2000 1960 1970 1980 1990 2000 
Ηλικία   

0 67,30 70,13 72,15 74,60 75,42 70,42 73,64 76,55 79,40 80,54 
5 67,19 68,66 69,02 70,46 71,02 70,04 71,74 73,15 75,25 76,00 
10 62,40 63,81 64,13 65,54 66,07 65,23 66,86 68,24 70,31 71,04 
15 57,56 58,94 59,26 60,62 61,13 60,35 61,95 63,32 65,36 66,08 
20 52,77 54,09 54,48 55,84 56,33 55,50 57,05 58,43 60,44 61,16 
25 47,05 49,32 49,74 51,19 51,62 50,70 52,20 53,54 55,56 56,26 
30 43,36 44,58 45,01 46,44 46,90 45,92 47,38 48,66 50,68 51,35 
35 38,69 39,86 40,29 41,69 42,15 41,16 52,57 43,96 45,81 46,44 
40 34,02 35,14 35,58 36,97 37,46 36,42 37,77 38,95 40,95 41,57 
45 29,42 30,47 30,94 32,37 32,84 31,72 32,98 34,15 36,15 36,76 
50 24,97 25,92 26,42 27,82 28,36 27,14 28,26 29,46 31,44 32,01 
55 20,77 21,58 22,13 23,49 24,08 22,74 23,69 24,93 26,78 27,36 
60 16,88 17,54 18,17 19,41 19,98 18,59 19,33 20,63 22,27 22,77 
65 13,37 13,87 14,59 15,66 16,17 14,77 15,29 16,69 17,94 18,33 
70 10,29 10,64 11,48 12,25 12,67 11,35 11,66 13,17 13,88 14,15 
75 7,69 7,91 8,84 9,31 9,62 8,45 8,39 10,32 10,37 10,44 
80 5,62 5,78 6,68 6,93 6,98 6,16 6,19 7,58 7,45 7,35 
85 4,09 4,26 4,95 5,07 5,06 4,50 4,48 5,54 5,36 5,29 
90 3,05 3,20 3,60 3,74 3,88 3,36 3,32 3,95 3,92 4,04 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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1.2 Επιδημιολογικές Εξελίξεις – Επίπεδο Υγείας 

1.2.1. Θνησιμότητα 
 
Στην Ελλάδα, ο συνολικός ετήσιος αριθμός θανάτων από όλες τις αιτίες κατά το 2002 

έφτασε τις 103.915. Η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των θανάτων από το 1980 μέχρι το 

2002 παρουσιάζει ανοδική πορεία. Πιο συγκεκριμένα οι θάνατοι, από 86.261 το 1981, 

ανήλθαν σε 103.915 το 2002. Πρόκειται για αύξηση της τάξεως περίπου 19%, η οποίο 

ωστόσο οφείλεται κατά βάση στην αύξηση του πληθυσμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Ο αδρός συντελεστής θνησιμότητας (θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους), κατά την τελευταία 

δεκαετία, παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα στο επίπεδο μεταξύ 9,3 ως 9,5/1000. 

Αντίστοιχη είναι η βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη και για τα επόμενα χρόνια, οπότε αναμένεται ν 

α διατηρηθεί περί το 9,5/1000. 

 

1.2.2. Πρώιμη θνησιμότητα 
 
Βρεφική θνησιμότητα. Η βρεφική θνησιμότητα αποτελεί ευαίσθητο δείκτη του γενικού 

επιπέδου των υγειονομικών συνθηκών και των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας ενός 

πληθυσμού.  

Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ανά 1000 γεννήσεις ζώντων) κατά το 

1981, ήταν στην Ελλάδα 17,94/1000. Το 1991 μειώθηκε στα 9,03 ενώ στην επόμενη δεκαετία 

και συγκεκριμένα μέχρι το 2002, περιορίσθηκε στο 5,12/1000, δηλαδή μειώθηκε εκ νέου κατά 

περίπου 50%.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πορεία της βρεφικής θνησιμότητας παρουσιάζει στις περισσότερες 

χώρες έντονες πτωτικές τάσεις. Ενώ στα μέσα του 19ου αιώνα έφτανε στην Ευρώπη το 20%, 

σήμερα αποτελεί πλέον μονοψήφιο αριθμό. Ενδεικτικό ως προς αυτό είναι το διάγραμμα 

1.2.1 στο οποίο αποτυπώνεται με σαφήνεια η ραγδαία μείωση του δείκτη βρεφικής 

θνησιμότητας την τελευταία εικοσαετία για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15).  

 

Πίνακας 1.2.1: Βρεφική θνησιμότητα στην Ελλάδα (1980-2002) 

 

 

 

 

 

 

 Θάνατοι βρεφών  
  (κάτω του 1 έτους) Δείκτης Βρεφικής Θνησιμότητας 

1980 2.658 17,94 
1985 1.647 14,14 
1990 993 9,71 
1995 827 8,15 
2000 610 5,91 
2002 530 5,12 
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Διάγραμμα 1.2.1: Σύγκριση του δείκτη βρεφικής θνησιμότητας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.(-15) 
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Νηπιακή θνησιμότητα. Στον πίνακα 1.2.2 παρουσιάζεται η πιθανότητα θανάτου σε ηλικία 

κάτω των 5 ετών, σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, την περίοδο 1970-2004. Διαπιστώνεται 

ότι κατά την 35ετία αυτή, η νηπιακή θνησιμότητα στην Ελλάδα σημείωσε εντυπωσιακή 

μείωση και έφτασε στα επίπεδα των ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης. 

 

Πίνακας 1.2.2: Πιθανότητα θανάτου σε ηλικία κάτω των 5 ετών, (θάνατοι ανά 1000 γεννήσεις 

ζώντων), σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, 1970-2004. 

              1970     1980       1990          2000              2004 
 

Αυστρία   29   17     10         6   5 

Βέλγιο    25   15     10         6   5 

Γαλλία    18   13      9              5   5 

Γερμανία   25   15      9         5   5 

Δανία    17   10      9         6   5 

Ελλάδα   32   20     11         7   5 

Ιταλία    33   16      9         5   5 

Ισπανία   24   14      9         6   5 

Μ. Βρετανία   22   14     10         6   6 

Ολλανδία   16   11      9         6   5 

Σουηδία   13    8      7         4   4 

   Πηγή: WHO Data base 
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1.2.3. Αιτίες θανάτου 
 

Στον πίνακα 1.2.3 παρουσιάζεται η εξέλιξη της ειδικής κατά αιτία θνησιμότητας (θάνατοι ανά 

100.000 κατοίκους). Πάνω από το 50% των θανάτων οφείλεται σε νοσήματα του 

κυκλοφορικού (καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά) και το 24% σε νεοπλάσματα. Ειδικότερα 

διαπιστώνεται ότι: 

 Παρατηρείται υψηλή θνησιμότητα από: 

1) Καρδιοπάθειες 

2) Παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου 

3) Κακοήθη νεοπλάσματα 

Οι 3 παραπάνω κατηγορίες ευθύνονται για τα 3/4 του συνόλου των 

παρατηρούμενων θανάτων σε όλη τη χώρα. 

 Παρατηρείται αύξηση της θνησιμότητας από: 

1) Κακοήθη νεοπλάσματα 

2) Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος 

3) Παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος 

 Παραμένει σε σταθερά επίπεδα η θνησιμότητα από: 

1) Ατυχήματα 

2) Παθήσεις του πεπτικού 

3) Παθήσεις του νευρικού συστήματος 

4) Ενδοκρινικά και ανοσολογικά νοσήματα 

 Μειώνεται η θνησιμότητα από:  

1) Λοιμώδη νοσήματα. 
 

 

Πίνακας 1.2.3:  Θνησιμότητα κατά αιτία θανάτου στην Ελλάδα, 1998-2002. 
(Θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ίδιοι υπολογισμοί. 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Καρδιοπάθειες και λοιπές 
καρδιαγγειακές παθ. 306,2 302,7 305,4 311,8 311,4 
Παθήσεις εγκεφαλικών αγγείων 172,8 168,9 171,0 169,1 168,4 
Κακοήθεις νεοπλασίες 203,3 212,3 216,9 221,3 223,7 
Ατυχήματα 33,4 33,2 33,3 33,3 33,2 
Παθήσεις Αναπνευστικού 
Συστήματος 62,1 65,5 70,1 75,3 79,5 
Παθήσεις Πεπτικού Συστήματος 21,2 22,0 21,9 21,9 21,5 
Παθήσεις Ουροποιητικού 
Συστήματος 10,8 12,8 13,1 13,4 13,6 
Παθήσεις Νευρικού Συστήματος 9,0 9,3 9,3 9,2 9,2 
Ενδοκρινικά Ανοσολογικά 
Νοσήματα 8,0 9,5 9,7 10,0 10,1 
Λοιμώδη νοσήματα 6,3 5,0 5,0 5,0 4,9 
Άλλες αιτίες θανάτου 98,1 95,5 91,0 87,0 82,1 
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Πίνακας 1.2.4:  Προτυποποιημένη κατά ηλικία θνησιμότητα από καρδιαγγειακά, καρκίνο 

και κακώσεις σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, 2002. Θάνατοι από κάθε 

κατηγορία αιτίων ανά 100.000 πληθυσμού. 

         Καρδιαγγειακά      Καρκίνοι        Κακώσεις 
 

Αυστρία      204,0         127,0  38,0 

Βέλγιο       162,0         148,0  45,0 

Γαλλία       118,0         142,0  48,0 

Γερμανία      211,0         141,0  29,0 

Δανία       182,0         167,0  40,0 

Ελλάδα      258,0         132,0  35,0 

Ιταλία       174,0         134,0  29,0 

Ισπανία      137,0         131,0  31,0 

Μ. Βρετανία      182,0         143,0  26,0 

Ολλανδία      171,0         155,0  23,0 

Σουηδία      176,0         116,0  30,0 

   Πηγή: WHO Data base 

 

Σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες, η προτυποποιημένη θνησιμότητα από τις κύριες αιτίες 

θανάτου (καρδιαγγειακά, καρκίνο και κακώσεις) παρουσιάζεται στον πίνακα 1.2.4. Από τον 

πίνακα διαπιστώνεται ότι: 

 Η προτυποποιημένη κατά ηλικία θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα 

στην Ελλάδα είναι πλέον η υψηλότερη της Ευρώπης, και μάλιστα με σημαντική 

διαφορά από τις περισσότερες άλλες χώρες. Η υπεροχή του προτυποποιημένου 

κατά ηλικία δείκτη υποδηλώνει την ύπαρξη υψηλότερης θνησιμότητας από 

καρδιαγγειακά νοσήματα στις νεώτερες ηλικίες. 

 Η προτυποποιημένη θνησιμότητα από καρκίνο βρίσκεται σε επίπεδα αντίστοιχα 

των υπόλοιπων νοτιοευρωπαϊκών χωρών, ελαφρώς χαμηλότερα από εκείνα των 

χωρών της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. 

 Η προτυποποιημένη θνησιμότητα από εξωτερικές κακώσεις στην Ελλάδα 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στις υψηλότερες της Ευρώπης. Η θνησιμότητα από 

εξωτερικές κακώσεις αποτελεί την κύρια αιτία χαμένων ετών ζωής, γιατί αφορά 

νέους κατά κύριο λόγο ανθρώπους. 
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1.2.4. Παράγοντες κινδύνου 
 
Αν τα 3/4 του συνόλου των θανάτων οφείλονται σε αγγειακές παθήσεις και καρκίνους, οι 

κύριες αιτίες και παράγοντες κινδύνου για τα νοσήματα αυτά αναδεικνύονται στα 

κρισιμότερα θέματα της δημόσιας υγείας στη σύγχρονη εποχή. Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, 

η διατροφή, η απουσία σωματικής άσκησης, οι τρόποι ζωής, η μόλυνση του 

περιβάλλοντος, καθώς και μια σειρά οργανικών διαταραχών που συνδέονται με τα 

παραπάνω (όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερχοληστεριναιμία κλπ) 

αποτελούν πλέον μερικούς από τους καθοριστικότερους παράγοντες της δημόσιας υγείας. 

Σε σχέση με τους παράγοντες αυτούς, τα διαθέσιμα στοιχεία για τη χώρα μας είναι 

ιδιαιτέρως ανησυχητικά.  

 

Κάπνισμα: Στον πίνακα 1.2.5 παρουσιάζεται το ποσοστό καπνιστών μεταξύ των ατόμων 

ηλικίας άνω των 15 ετών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τα τελευταία 

διαθέσιμα στοιχεία του WHO. Η Ελλάδα παρουσιάζει την υψηλότερη αναλογία καπνιστών 

μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Περίπου το 45% των ανδρών και το 32% των γυναικών είναι 

καπνιστές. Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται βεβαίως μια μείωση, αλλά παρόλα 

αυτά, το ποσοστό τους παραμένει το υψηλότερο της δυτικής Ευρώπης.  

 

Πίνακας 1.2.5:  Ποσοστό (%) ατόμων άνω των 15 ετών που είναι καπνιστές (1980-2003). 

 Έτος Ποσοστό Έτος Ποσοστό 

Αυστρία 1986 24,9 2000 29 

Βέλγιο 1982 40 2002 29 

Γαλλία 1980 32 2002 25,9 

Γερμανία 1997 36,7 2003 33,9 

Δανία 1994 37 2003 28 

Ελλάδα 1991 46 2000 37,6 

Ιταλία 1993 25,7 2002 24 

Ισπανία 1993 32,1 2003 28,1 

Μ. Βρετανία 1980 39 2003 26 

Ολλανδία 1980 43 2003 32 

Σουηδία 1980 32,4 2003 17,5 

 

Πηγή: WHO Data base 

 

 

Παχυσαρκία: Στον πίνακα 1.2.6 φαίνεται το ποσοστό παχυσαρκίας μεταξύ του ενήλικα 

πληθυσμού (άνω των 15 ετών) σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τα τελευταία 

διαθέσιμα στοιχεία του WHO. Διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα, κατά τελευταία χρόνια, 
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παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκία, τόσο στους άνδρες όσο και στις 

γυναίκες, τα οποία είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνα των άλλων χωρών του πίνακα. 

 

Πίνακας 1.2.6: Ποσοστό (%) ατόμων ηλικίας άνω των 15 ετών με παχυσαρκία (ΒΜΙ >30), 2000-2004. 

 Έτος Άνδρες Γυναίκες 

Βέλγιο 2004 11,9 13,4 

Γερμανία 2003 13,6 12,3 

Δανία 2000 9,8 9,1 

Ελβετία 2002 7,9 7,5 

Ελλάδα 2004 26,0 18,2 

Ιταλία 2003 9,3 8,7 

Ισπανία 2003 13,0 13,5 

Ιρλανδία 2002 14,0 12,0 

Ολλανδία 2001 10,2 11,9 

Σουηδία 2003 10,4 9,5 

Πηγή: WHO Data base 

 

Διατροφή: Στον πίνακα 1.2.7 φαίνεται η μέση ημερήσια κατά κεφαλή διαθεσιμότητα 

θερμίδων σε διάφορες χώρες, κατά τα έτη 1970 και 2003. Σε όλες τις χώρες παρατηρείται μια 

σημαντική αύξηση στη θερμιδική πρόσληψη. Η Ελλάδα παρουσιάζει το δεύτερο μετά την 

Ισπανία ποσοστό αύξησης (16,9%) ενώ η μέση ημερήσια διαθεσιμότητα θερμίδων είναι η 

τρίτη υψηλότερη, μετά την Αυστρία και την Ιταλία. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά παρουσιάζει 

και το μέσο ποσοστό των θερμίδων που προέρχονται από λιπίδια, το οποίο αυξάνει ταχέως 

σε όλες τις μεσογειακές χώρες. 

 

Πίνακας 1.2.7: Μέση ημερήσια κατά κεφαλή διαθεσιμότητα θερμίδων 

(Kcal/day/person) σε διάφορες χώρες, 1970-2003. 

 

Πηγή: WHO Data base 

 1970 2003 Μεταβολή (%) 

Αυστρία 3232 3732 15,5 
Βέλγιο 3095 3634 17,4 
Γαλλία 3301 3623 9,8 
Γερμανία 3148 3484 10,7 
Δανία 3158 3472 9,9 
Ελλάδα 3135 3666 16,9 
Ιταλία 3422 3675 7,4 
Ισπανία 2733 3421 25,2 
Μ. Βρετανία 3327 3450 3,7 
Ολλανδία 3022 3495 15,7 
Σουηδία 2876 3208 11,5 
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Αλκοόλ: Στον πίνακα 1.2.8 παρουσιάζεται η μέση ετήσια κατή κεφαλή κατανάλωση 

οινοπνεύματος σε λίτρα, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, το 1970 και το 2003. Η 

κατανάλωση στην Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεσαίες μεταξύ των ευρωπαϊκών 

χωρών, αλλά παρουσιάζει αύξηση, ενώ σε ορισμένες χώρες, όπως στη Γαλλία και την Ιταλία 

έχει σημειώσει αξιόλογη μείωση. 

 

Πίνακας 1.3.8: Μέση ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση οινοπνεύματος (lit) στο 

γενικό πλυθησμό, 1970-2003. 

  
1976 1986        1996 2003 

Μεταβολή 

1976-2003 

Αυστρία 11,16 11,31 10,98 10,51 -5,8% 

Δανία 9,33 10,25 10,39 9,84 5,46% 

Γαλλία 16,93 13,53 11,71 9,95 -41% 

Γερμανία 13,68 12,41 11,47 10,71 -21% 

Ελλάδα 8,32 7,28 8,43 7,68 -7,7% 

Ιταλία 14,37 10,64 8,42 7,61 -47% 

Ολλανδία 8,04 8,3 8,09 7,79 -3% 

Νορβηγία 4,5 4,45 4,36 4,82 7% 

Ισπανία 13,72 11,64 9,34 9,99 -27% 

Σουηδία 7,06 6,07 5,72 5,62 -20% 

Μ. Βρετανία 8,39 8,42 8,05 9,29 10,7% 

Πηγή: WHO Health for All Data base                (*) 1976 

 

Παθολογικοί παράγοντες κινδύνου: Από τις διάφορες επιδημιολογικές μελέτες προκύπτει ότι 

κατά τελευταία χρόνια, και κυρίως εξαιτίας των σημαντικών μεταβολών που έχουν επέλθει 

στη διατροφή του ελληνικού πληθυσμού, έχει σημειωθεί μεγάλη αύξηση στο ποσοστό 

ορισμένων παθολογικών καταστάσεων που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου 

για τις καρδιοπάθειες. Συγκεκριμένα, η αύξηση αφορά στον επιπολασμό της υπέρτασης, 

του σακχαρώδη διαβήτη και της υπερχοληστεριναιμίας.  

Από τις επιδημιολογικές έρευνες φαίνεται, ότι η συχνότητα της υπέρτασης στον γενικό 

πληθυσμό φτάνει το 20-22% ενώ αποκλειστικά μεταξύ των υπερηλίκων ξεπερνά το 50%. 

Αντίστοιχα υψηλή, σε ποσοστά άνω του 50% των ενηλίκων, είναι και η συχνότητα της 

υπερχοληστεριναιμίας. Σε ότι αφορά τον σακχαρώδη διαβήτη, ο επιπολασμός του 

υπολογίζεται στις διάφορες μελέτες μεταξύ 6 και 8% του γενικού πληθυσμού, ενώ ειδικά 

μεταξύ των υπερηλίκων σε ποσοστό 8-10%.  
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1.3 Εξελίξεις Κοινωνικο-Οικονομικού Επιπέδου Πληθυσμού 
 
Πολλές επιδημιολογικές μελέτες επιβεβαιώνουν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ του 

κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου ενός πληθυσμού με το επίπεδο υγείας του και κατ΄ επέκταση 

με τις ανάγκες για υπηρεσίες υγείας, πρόληψης και προαγωγής υγείας. Για το λόγο αυτό, 

στην ενότητα αυτή, πέντε από τους παράγοντες του κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος 

που είναι αποδεδειγμένο ότι σχετίζονται περισσότερο με την υγεία, και συγκεκριμένα, την 

απασχόληση, την ανεργία, την ασφάλιση, το εισόδημα και την εκπαίδευση. 

 

1.3.1 Απασχόληση 
 
Από το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού της χώρας, το 16% απασχολείται στον 

πρωτογενή, το 22,8% στον δευτερογενή και το 61,2% στον τριτογενή τομέα. Αξιοσημείωτη 

είναι η αύξηση - μεταξύ των δύο τελευταίων απογραφών - στον τομέα των υπηρεσιών (από 

57,4% το 1991 σε 61,2%), καθώς και η μείωση στον πρωτογενή τομέα κατά 2,7 ποσοστιαίες 

μονάδες.  

Κατά την περίοδο 1991-2001 παρατηρείται σημαντική ενίσχυση της εισροής των γυναικών 

στον χώρο εργασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της αναλογίας των γυναικών κατά 6 

περίπου ποσοστιαίες μονάδες (31,8% το 1991). Η διαφοροποίηση της απασχόλησης κατά 

φύλο έχει σημαντικές επιπτώσεις και ως προς την απασχόληση στους επιμέρους κλάδους 

δραστηριότητες (Πίνακας 1.3.1). Σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα 

(με σχεδόν διπλάσιο ποσοστό απασχόλησης σε σχέση με την αμέσως επόμενη χώρα την 

Πορτογαλία) και στην τελευταία θέση στην απασχόληση στον δευτερογενή και τριτογενή 

τομέα παραγωγής.  

 
Πίνακας: 1.3.1: Απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ανά φύλλο 1991-2001 

 

Κλάδος οικ. 
Δραστηριοτ. 

1991 2001 Μεταβολή 91-01 (%) 

 Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις 

Σύνολο 3.886.157 2.650.670 1.235.487 4.622.822 2.881.366 1.741.456 19,0 8,7 41,0 

Πρωτογενής 671.476 494.704 176.772 621.043 374.621 246.422 -7,5 -24,3 39,4 

Δευτερογενής 873.926 685.801 188.125 959.028 776.626 182.402 9,7 13,2 -3,0 

Τριτογενής 2.340.755 1.470.165 870.590 3.042.751 1.730.119 1.312.632 30,0 17,7 50,8 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
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1.3.2  Ανεργία 
 
Η ανεργία διαδραματίζει σοβαρό ρόλο στην υγεία του πληθυσμού, αφού συμβάλει στην 

γενικότερη επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης. Ιδιαίτερα έχει παρατηρηθεί ότι η 

μακροχρόνια ανεργία σχετίζεται με την αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από 

καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα που αφορούν κατάχρηση ουσιών (οινόπνευμα, 

ναρκωτικές ουσίες, κλπ), ενώ επιβαρύνει ιδιαίτερα την ψυχική υγεία των ανέργων και του 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Περιοχές σε ύφεση και με υψηλά ποσοστά ανεργίας, 

παρουσιάζουν χειρότερους υγειονομικούς δείκτες και υψηλή θνησιμότητα που οφείλεται σε 

νεοπλάσματα, αυτοκτονίες και ατυχήματα. Παράλληλα η δυσμενής οικονομική κατάσταση 

επιδρά αρνητικά και στο ασφαλιστικό σύστημα, λόγω της μείωσης των εισφορών ως προς 

τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

Στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας κατά την τελευταία 10ετία, παρουσίασε μικτές τάσεις ως 

προς την εξέλιξή του, για να φθάσει ωστόσο το 11,2% στο Α’ τρίμηνο του 2004, το οποίο 

αποτελεί μία από τις υψηλότερες τιμές μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.  

Η διάρθρωση της ανεργίας διαφοροποιείται επίσης τόσο κατά ομάδα ηλικιών όσο και κατά 

φύλο. Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1.3.2, η κατηγορία του πληθυσμού της χώρας που 

πλήττεται πρωτίστως από το πρόβλημα της ανεργίας, είναι οι γυναίκες και οι νέοι (ηλικιακές 

ομάδες 15-29). Το συνολικό ποσοστό της ανεργίας των γυναικών είναι υπερδιπλάσιο του 

αντίστοιχου ανδρικού, ενώ σε ότι αφορά τις ηλικίες, η ανεργία μέχρι και τις ηλικιακές ομάδες 

30-39, υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο, ενώ στη συνέχεια μειώνεται αισθητά. 

 

Πίνακας 1.3.2: Ποσοστιαία (%) διάρθρωση της ανεργίας κατά ηλικία και φύλο στην 

Ελλάδα (Α’ Τρίμηνο 2004) 

Ηλικία  Άρρενες Θηλείς Σύνολο 

15-29 16,0 28,0 21,3 

30-44 5,4 16,1 10,1 

45-64 4,5 8,4 5,9 

65+ 1,0 1,0 1,0 

Σύνολο 7,3 16,8 11,2 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
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1.3.3 Ασφάλιση 
 
Οι διακυµάνσεις στον τοµέα της απασχόλησης επηρεάζουν και τις εξελίξεις στον 

ασφαλιστικό τοµέα. Η γήρανση του πληθυσμού, η συνεχώς φθίνουσα αναλογία του 

πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία, καθώς και το πρόβλημα της εισφοροδιαφυγής, 

επηρεάζουν αρνητικά την δυναμική του ασφαλιστικού συστήματος. Προβλέπεται μάλιστα ότι 

ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξηθεί μέχρι το 2040 κατά 50%, 

συγκριτικά με το 2000, την ίδια στιγμή που ο αριθμός των ατόμων που θα είναι σε ηλικία 

εργασίας προβλέπεται να μειωθεί κατά 13%. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την δραματική 

μείωση των εργαζομένων προς συνταξιούχους σε 1,2 έως το 2040, από 1,8 που είναι 

σήμερα. Οι εξελίξεις στον νευραλγικό χώρο της ασφάλισης στην χώρα μας, 

παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 
 

Πίνακας 1.3.3α: Αμέσως ασφαλισμένοι στους οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, κατά 
κλάδο ασφαλίσεως (1990-2003), σε χιλιάδες 

 

Κλάδος Ασφαλίσεως 1990 1995 2000 2001 2002 2003*

Κυρίας συντάξεως 3.511 4.184 4.256 3.864 4.011 4.030

Επικουρικής συντάξεως 2.566 2.647 2.862 2.960 3.086 3.079

Προνοίας 689 1.117 1.205 1.029 1.071 1.071

Ασθενείας 5.087 5.077 6.129 5.897 5.828 5.983

Λοιπών Παροχών 1.558 1.614 1.702 1.702 1.705 1.705

 
Πηγή: ΕΣΥΕ  

 
 

 

 

Πίνακας 1.3.3β: Η εξέλιξη της αριθμητικής σχέσης συνταξιούχων προς ασφαλισμένους 

 

Ομάδα Ταμείων 1978 1988 1998  2008* 

Μισθωτών ιδ. Τομέα 1:4,02 1:3,05 1:2,33 1:1,78 

Τραπεζών 1:1,84 1:1,78 1:1,27 1:0,91 

ΔΕΚΟ 1:6,76 1:4,57 1:1,42 1:0,44 

Τύπου 1:2,60 1:2,64 1:3,08 1:3,35 

Αυτοαπασχολουμένων 1:2,98 1:4,14 1:3,61 1:3,15 

Ελευθ. επαγγελματιών 1:3,96 1:4,81 1:4,86 1:4,98 

 
Πηγή: ΠΟΠΟΚΠ * Πρόβλεψη 
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1.3.4 Εθνικό εισόδημα 
 
Εξετάζοντας δύο βασικούς δείκτες μεγέθυνσης (ΑΕΠ και κατά κεφαλή ΑΕΠ) και σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Eurostat, για το έτος 2001, το κατά κεφαλή προϊόν της χώρας αντιστοιχεί στο 

64,7% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός πως κατά την περίοδο 

1995-2001, έχει παρουσιάσει αύξηση κατά 59,2%. Η διαχρονική εξέλιξη τόσο του 

Ακαθάριστου προϊόντος όσο και του κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας, παρουσιάζονται στον 

πίνακα 1.3.4. 
 

Πίνακας 1.3.4: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Ελλάδας(1995-2001) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
ΑΕΠ (σε εκατ. €) 79.927 87.851 97.235 105.773 112.831 121.651 130.927 
Μεταβολή (%)  9,9 10,7 8,8 6,7 7,8 7,6 
Κατά κεφαλή ΑΕΠ 7.516 8.203 9.022 9.761 10.367 11.142 11.970 
Μεταβολή (%)  9,1 10,0 8,2 6,2 7,5 7,4 

 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

 

1.3.5  Εκπαίδευση 
 
Ο τομέας της Εκπαίδευσης στην χώρα μας, χαρακτηρίζεται την τελευταία 10ετία, αφενός από 

την σταδιακή μείωση των μαθητών λόγω του προβλήματος της υπογεννητικότητας, 

αφετέρου από την αύξηση των ζητούμενων υπηρεσιών για ιδιωτική εκπαίδευση.  

Όπως παρατηρούμε από τους Πίνακες που ακολουθούν, ο αριθμός των δημοτικών 

σχολείων παρουσιάζει σταδιακή μείωση, σε αντίθεση με τον αριθμό των ιδιωτικών 

δημοτικών σχολείων ο οποίος παραμένει σχετικά σταθερός. Παράλληλα, ο αριθμός των 

µμαθητών των δημοτικών σχολείων ακολουθεί πτωτική τάση έως και το 2000, όπου η τάση 

φαίνεται να αντιστρέφεται. Όσον αφορά τον αριθμό των δημόσιων γυμνασίων - λυκείων, 

παρατηρείται αύξηση, η οποία δεν ακολουθείται από τον αριθμό των µμαθητών που 

φοιτούν σε αυτά, αν και από το 2000, ο αριθμός μαθητών λυκείου, εμφανίζει αυξητικές 

τάσεις.  

Πίνακας 1.3.5: Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1995-2001) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Αριθμός Δημοτικών σχολείων 6.928 6.750 6.562 6.549 6.367 6.212 6.074 

Μαθητές Δημοτικών Σχολείων 679.288 657.144 645.569 646.559 643.475 641.368 647.041 

Αριθμός Γυμνασίων 1.893 1.903 1.913 1.923 1.922 1.925 1.948 

Μαθητές Γυμνασίων 421.640 407.960 392.819 380.109 368.560 360.248 349.397 

Αριθμός Λυκείων 1.597 1.604 1.597 1.604 1.937 1.933 1.945 

Μαθητές Λυκείων 383.988 381.345 374.331 349.211 394.835 400.241 400.314 

Μαθητές Δημοτικού / 1.000 κατ. 65,0 62,7 61,5 61,5 61,1 60,8 61,0 

Μαθητές Β/θμιας Εκπ. / 1.000 κατ. 85 83 81 76 80 78  
Πηγή: ΕΣΥΕ 
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1.4 Αξιολόγηση - Συμπεράσματα  

Τα τελευταία έτη το επίπεδο υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερά τάσεις βελτίωσης και 

το φαινόμενο αυτό αποδίδεται κυρίως στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων. Έτσι: 

1. Περιορίσθηκε η βρεφική θνησιμότητα από 29,6 θανάτους ανά 1000 γεννήσεις 

ζώντων το 1970 σε 5,1 θανάτους το 2002. 

2. Η περιγεννητική θνησιμότητα μειώθηκε δραστικά από 26,8 το 1970 σε 7,8 το 2002 

και η νεογνική θνησιμότητα από 19 το 1960 σε 3,2 το 2002.  

3. Το προσδόκιμο επιβίωσης κατά την γέννηση αυξήθηκε μεταξύ 1960 και 2000 από 

67,3 σε 75,4 για τους άνδρες και από 70,4 σε 80,5 για τις γυναίκες. 

4. Η πιθανότητα θανάτου κατά τη νηπιακή ηλικία (κάτω των 5 ετών) κατά την 35ετία 

1970-2004, έχει περιορισθεί από 32 σε 5/1000, και βρίσκεται πλέον στα μέσα 

ευρωπαϊκά επίπεδα. 

5. Η πιθανότητα θανάτου κατά την παραγωγική ηλικία (μεταξύ 15 και 60 ετών) έχει 

επίσης μειωθεί σημαντικά και συγκαταλέγεται ανάμεσα τις χαμηλότερες στην 

Ευρώπη, ιδίως στις γυναίκες.  

Η πορεία των παραπάνω δεικτών συνδέεται με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της 

ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και σε ένα βαθμό με την 

αποτελεσματικότερη πρόληψη ορισμένων νοσημάτων.  

Οι κύριες αιτίες θανάτου του ελληνικού πληθυσμού είναι: 

1. Οι καρδιοπάθειες, που ευθύνονται για το 32,5% του συνόλου των θανάτων. Η 

θνησιμότητα από καρδιοπάθειες στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις τάσεις που 

παρατηρούνται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζει ανοδική πορεία. 

Επιπλέον, ο προτυποποιημένος κατά ηλικία δείκτης θνησιμότητας είναι ο 

υψηλότερος μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. 

2. Οι παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου, οι οποίες ευθύνονται για το 17,6% των 

θανάτων και παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα. 

3. Ο καρκίνος, που αποτελεί την αιτία του 23,4% των θανάτων και η θνησιμότητα 

του οποίου παρουσιάζει επίσης αυξητικές τάσεις και μέσα σε 5 μόλις χρόνια 

αυξήθηκε κατά 10%. 

4. Αύξηση της θνησιμότητας παρατηρείται από χρόνιες παθήσεις του 

αναπνευστικού και του ουροποιητικού συστήματος. 
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5. Η θνησιμότητα από εξωτερικές κακώσεις, μολονότι παραμένει σχετικά σταθερή, 

είναι εντούτοις από τις υψηλότερες της Ευρώπης και αποτελεί μια από τις κύριες 

αιτίες χαμένων ετών ζωής. 

6. Σε ότι αφορά τη μόλυνση HIV και τη θνησιμότητα από AIDS, με βάση τον 

σημερινό αριθμό και την τάση εξέλιξης του αριθμού των ασθενών και φορέων η 

Ελλάδα κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην Ε.Ε. 

Παράγοντες κινδύνου. Το επίπεδο των διαφόρων παραγόντων κινδύνου έχουν επιδεινωθεί 

στην Ελλάδα.  

1. Το ποσοστό των καπνιστών είναι το υψηλότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν 

το 60% των Ελλήνων 25-34 ετών είναι καπνιστές και περίπου οι μισοί άνδρες κάτω 

των 54 ετών καπνίζουν. Στις Ελληνίδες παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

καπνιστριών στις νεότερες ομάδες ηλικιών. 

2. Η παχυσαρκία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, με συνεχώς αυξανόμενες 

διαστάσεις. Πάνω από το 50% των ανδρών είναι υπέρβαροι σε όλες σχεδόν τις 

ομάδες ηλικιών. Υπολογίζεται ότι το 10% των θανάτων στην Ελλάδα επέρχονται 

πρόωρα εξαιτίας της παχυσαρκίας.  

3. Παρατηρείται προοδευτική εγκατάλειψη των διατροφικών συνηθειών της 

παραδοσιακής μεσογειακής δίαιτας. 

4. Μικρό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού ασκείται συστηματικά και το ποσοστό 

των ασκούμενων μειώνεται σταθερά με την ηλικία.  

5. Ο επιπολασμός του σακχαρώδη διαβήτη στον ελληνικό πληθυσμό είναι υψηλός, 

ξεπερνώντας το 10% στις μεγάλες ηλικίες.  

6. Η αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης αποτελεί σε επίπεδο πληθυσμού μια 

από τις υψηλές προτεραιότητες στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. 

Εξαιτίας των παραπάνω εξελίξεων, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διέθετε η Ελλάδα σε 

σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες έχει πλέον εξαλειφθεί. 

Τα παραπάνω δεδομένα προσδιορίζουν τις κύριες προτεραιότητες για τη Δημόσια Υγεία.  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22  

22..  ΗΗ  υυφφιισσττάάμμεεννηη  κκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς  σσττηηνν  
ΕΕλλλλάάδδαα  

Στο Κεφάλαιο αυτό, εξετάζεται αναλυτικά το εσωτερικό περιβάλλον των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας, και ειδικότερα, το νομικό πλαίσιο που διέπει τη Δημόσια Υγεία, τη δομή και 

τη λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και τους 

εθνικούς οργανισμούς που υποστηρίζουν το έργο της Δημόσιας Υγείας. Στη συνέχεια, με 

βάση τα δεδομένα από την ανάλυση αυτή, επιχειρείται μια αξιολόγηση της κατάστασης και 

των προβλημάτων των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, η οποία θα μας επιτρέψει να  

προσδιορίσουμε τα κύρια προβλήματα των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και τα εμπόδια 

που αυτές αντιμετωπίζουν για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Το τρίτος μέρος του 

κεφαλαίου περιλαμβάνει μια ανάλυση SWOT, δηλαδή μια ανάλυση δυνατοτήτων - 

αδυναμιών - ευκαιριών και κινδύνων του συστήματος Δημόσιας Υγείας. Η ανάλυση αυτή 

έχει σκοπό να συνεκτιμήσει με ενιαίο τρόπο τα δεδομένα τόσο του εξωτερικού όσο και του 

εσωτερικού περιβάλλοντος των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, και με βάση αυτή να 

προσδιορίσει τις κατευθύνσεις που πρέπει υπάρξουν ώστε το σύστημα των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας να ικανοποιήσει τις ανάγκες. 

 

2.1 Νομικό πλαίσιο για τη Δημόσια Υγεία 

2.1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή της υγειονομικής νομοθεσίας στην 
Ελλάδα 
 
Α. Από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους μέχρι το 1922 

Το ξεκίνημα της υγειονομικής νομοθεσίας και οι πρώτες προσπάθειες για την οργάνωση 

υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην Ελλάδα εκδηλώνονται ήδη από τα πρώτα χρόνια της 

ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Το 1833, η Γραμματεία των Εσωτερικών επιφορτίζεται, 

μεταξύ άλλων, με τα καθήκοντα της "υγειονομικής αστυνομίας" και αναλαμβάνει να ιδρύσει 

την πρώτη υγειονομική υπηρεσία της χώρας. Παράλληλα, με το Διάταγμα της 30.10.1833 

θεσπίζεται ο θεσμός του νομίατρου, ως υπεύθυνου για τα υγειονομικά θέματα κάθε νομού. 

Το 1836, με Διάταγμα της 31.12.1836, "Περί εμποδισμού της μεταδόσεως των μολυσματικών 

αρρωστιών" θεσπίζονται μια σειρά μέτρων για την καταπολέμηση των λοιμωδών. Το 1845, 

ψηφίζεται ο "Υγειονομικός νόμος" ΚΒ΄/1845 που αποτελεί τον πρώτο ολοκληρωμένο 
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υγειονομικό κανονισμό, και παράλληλα, ο νόμος ΚΓ΄/1845 "Περί υγειονομικών αρχών εν 

γένει" ο οποίος καθορίζει την οργάνωση των υγειονομείων και λοιμοκαθαρτηρίων στα 

λιμάνια της χώρας. 

Από τα μέσα του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 20ού, παρατηρείται μια μακρά 

περίοδος στασιμότητας, τόσο για τις υγειονομικές υπηρεσίες όσο και για την πρόοδο της 

υγειονομικής νομοθεσίας. Μάλιστα, το 1870, ο θεσμός του νομίατρου καταργείται και 

σταδιακά ακολουθεί η κατάργηση των επαρχιακών γιατρών και των εμβολιαστών. 

Το 1914, ψηφίζεται ο νόμος 346/1914 "Περί επιβλέψεως της δημοσίας υγείας", ο οποίος 

αποτελεί την πρώτη αξιόλογη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των υγειονομικών υπηρεσιών, 

με διατάξεις τόσο για την κεντρική υγειονομική υπηρεσία που ανήκει ακόμη στην 

αρμοδιότητα του Υπουργείου των Εσωτερικών, όσο και για τις περιφερειακές υγειονομικές 

υπηρεσίες των νομών της χώρας, ο οποίος εντούτοις έμεινε ανεφάρμοστος. 

 

Β. Από την ίδρυση Υπουργείου Υγιεινής μέχρι το 1940 

Το 1922, με το Ν 2882, ιδρύεται για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγιεινής και Κοινωνικής 

Πρόνοιας, που αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη των υγειονομικών υπηρεσιών.  

Τον επόμενο χρόνο, με το ΝΔ της 28.10.1923 "Περί οργανώσεως της περιφερικής 

υγειονομικής υπηρεσίας", επιχειρείται μια αναδιοργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών των 

νομών και ο διορισμός νομίατρων, αφού οι προβλεπόμενοι από το Ν 346/14 δεν 

διορίσθηκαν ποτέ. 

Στις 12.1.1926 το Υπουργείο Υγιεινής καταργείται και οι αρμοδιότητές του επανέρχονται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ οι υπηρετούντες νομίατροι απολύονται. Τον Αύγουστο όμως 

του ίδιου χρόνου, με ΝΔ της 28.8.1926, το Υπουργείο επανιδρύεται και οι απολυθέντες 

νομίατροι επιστρέφουν στις θέσεις τους. 

Το 1928, ιδρύεται αυτοτελές Υφυπουργείο Υγιεινής μέσα στο Υπουργείο Υγιεινής και 

Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ το επόμενο έτος, με το νόμο 4172/1929, το Υφυπουργείο Υγιεινής 

μετατρέπεται σε αυτοτελές Υπουργείο.  

Το ίδιο έτος, με το νόμο 4333/1929, ιδρύεται το Υγειονομικό Κέντρο Αθηνών, στο οποίο 

επρόκειτο να λειτουργήσει και η Υγειονομική Σχολή Αθηνών. 

Το 1934, ψηφίζεται ο Ν 6008/34 "Περί οργανώσεως της Περιφερειακής Υγειονομικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως" με τον οποίο επιχειρείται μια 

αναδιοργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών. 

Το 1940, με τον Αναγκαστικό Νόμο 2588/1940 "Περί μετονομασίας του Υπουργείου Υγιεινής 

και Αντιλήψεως και οργανώσεως των υπηρεσιών αυτού" γίνεται μια τροποποίηση στον 

οργανισμό του Υπουργείου. 
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Γ. Η μεταπολεμική περίοδος μέχρι την ίδρυση του ΕΣΥ 

Αμέσως μετά τον πόλεμο και την απελευθέρωση, με το Ν 8/1944, το προπολεμικό ενιαίο 

Υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας διαχωρίζεται στα Υπουργεία Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Τον επόμενο χρόνο, τα δύο Υπουργεία επανενώνονται και τρεις μήνες μετά, διαχωρίζονται 

και πάλι.  

Το 1951, με το Ν 1671/51, συστήνεται εκ νέου το ενιαίο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Το 1953 ψηφίζεται το σημαντικό ΝΔ 2592/53 "Περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως", με 

το οποίο καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 

Το 1960, με το ΒΔ 682/1960 "Περί οργανώσεως του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας" 

επανακαθορίζεται ο Οργανισμός του Υπουργείου. 

Στη μεταπολιτευτική περίοδο, με το ΠΔ 544/1977 "Περί Οργανισμού του Υπουργείου 

Κοινωνικών Υπηρεσιών" καθορίζεται η οργάνωση και οι αρμοδιότητες των κεντρικών και 

νομαρχιακών υπηρεσιών δημόσιας υγείας. 

Το 1983 ψηφίζεται ο νόμος 1397/83 "Εθνικό Σύστημα Υγείας", που αποτελεί το θεμελιώδη 

νόμο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τη βάση της σύγχρονης οργάνωσης των 

υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. 

 

Δ. Η σύγχρονη νομοθεσία για τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα 

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για τη Δημόσια Υγεία καθορίζεται από μια σειρά 

νομοθετημάτων που έχουν θεσπισθεί κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Από πλευράς 

περιεχομένου, η νομοθεσία για τη Δημόσια Υγεία μπορεί να διακριθεί σε τέσσερα μέρη: 

α. Τη νομοθεσία για τις κεντρικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, 

β. Τη νομοθεσία για τις νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, 

γ. Τη νομοθεσία για τις περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, 

δ. Τη νομοθεσία για τους εθνικούς οργανισμούς που σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία  

ε. Τη νομοθεσία για το ίδιο το περιεχόμενο και τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας. 
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2.1.2 Η νομοθεσία για τις κεντρικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 
 
Η νομοθεσία για τις κεντρικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας αναφέρεται ουσιαστικά στον 

Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας, στον οποίο εντάσσονται οι κεντρικές υπηρεσίες ΔΥ. 

Κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο μέχρι σήμερα, έχουν υπάρξει τρία βασικά νομοθετήματα 

που καθόρισαν τον Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας (με την εκάστοτε ονομασία του) και 

επιπλέον δύο νόμοι που αφορούν ειδικά τη Δημόσια Υγεία και οι οποίοι επέφεραν αλλαγές 

στον ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας, ιδίως σε ότι αφορά τις κεντρικές 

υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Τα νομοθετήματα αυτά είναι τα εξής: 

 Το ΠΔ 544/1977 "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" 

(ΦΕΚ 178Α΄/1977)  

 Το ΠΔ 138/1992 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων" (ΦΕΚ68Α΄/1992)  

 Το ΠΔ 95/2000 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας" (ΦΕΚ 

76Α΄/2000). 

 Το Ν 3172/2003 "Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197Α΄/2003) και 

 Το Ν 3370/2005 "Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και 

λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 196Α΄/2005). 

Ο ισχύον οργανισμός του Υπουργείου Υγείας είναι αυτός που καθορίζεται με βάση το ΠΔ 

95/2000 και τις τροποποιήσεις που επέφεραν σ' αυτό, σε ότι αφορά τις υπηρεσίες Δημόσιας 

Υγείας, οι νόμοι 3172/03 και 3370/05. 

Ειδικότερα, με το Ν 3172/2003: 

- Θεσπίστηκε η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) ως του 

ανώτατου επιστημονικού και γνωμοδοτικού οργάνου για τα θέματα της Δημόσιας Υγείας.  

- Επιδιώχθηκε η οργάνωση της διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία, με τη 

συγκρότηση της Διαγραμματειακής Συντονιστικής Δημόσιας Υγείας. 

- Συστήθηκε στο Υπουργείο Υγείας Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, στην οποία 

εντάχθηκαν όλες οι Διευθύνσεις που σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία. 

- Καθορίστηκε η δομή, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των περιφερειακών 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Τέλος, με το Ν 3370/2005: 

- Ιδρύθηκε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας στο Υπουργείο, 

- Επαναπροσδιορίσθηκε η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας και 
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- Περιήλθαν στην αρμοδιότητα των Δ.Υ.ΠΕ. οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των 

Περιφερειών. 

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, η δομή των κεντρικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της 

χώρας είναι η εξής. 

Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Δημόσιας 

Υγείας, η οποία έχει την πολιτική ευθύνη της χάραξης, άσκησης και εποπτείας της πολιτικής 

Δημόσιας Υγείας, καθώς και της λειτουργίας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Οι κεντρικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου είναι συγκροτημένες σε μία Γενική 

Διεύθυνση, τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, στην οποία υπάγονται πέντε Διευθύνσεις 

και δύο αυτοτελή Τμήματα.  

Η διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και οι αρμοδιότητες των  επιμέρους 

διευθύνσεών της αναλύονται στην ενότητα 2.2.  

 

2.1.3 Η νομοθεσία για τις περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 
 
Με την ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τη μεταβίβαση σ' αυτές των 

αρμοδιοτήτων Υγείας και Πρόνοιας, το Υπουργείο Υγείας έμεινε στην ουσία χωρίς 

εκτελεστικό μηχανισμό στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, αφού πλην της κεντρικής 

υπηρεσίας, όλες οι άλλες υπηρεσίες ανήκαν πλέον στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Το 

πρόβλημα αυτό επιχειρήθηκε να λυθεί το 1997, με την ίδρυση των 13 περιφερειακών 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, οι οποίες ανήκαν στις αντίστοιχες Περιφέρειες της χώρας. Η 

νομοθεσία που διέπει τις περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας καθορίζεται με τα εξής 

νομοθετήματα: 

 Το Ν 2503/1997 "Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 

θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ107Α΄/1997) 

 Το Ν 2519/1997 "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για τα φάρμακα 

και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 165Α΄/1997). 

 Την ΥΑ Δ3α/οικ.357/1998 "Σύσταση θέσεων προσωπικού στις Διευθύνσεις 

Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας" (ΦΕΚ 435Β΄/1998) 

 Την ΥΑ Δ3α/οικ.509/1999 "Σύσταση θέσεων προσωπικού στις Διευθύνσεις 

Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας" (ΦΕΚ 1593Β΄/1999). 

 Το Ν 3172/2003 "Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197Α΄/2003) και 

 Το Ν 3370/2005 "Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και 

λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 196Α΄/2005). 
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Ειδικότερα, με τους νόμους 2503 και 2519 του 1997, σε κάθε Περιφέρεια ιδρύθηκαν 

Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας, οι οργανικές θέσεις προσωπικού των οποίων 

καθορίστηκαν στη συνέχεια με τις ΥΑ 357/98 και 509/99. 

Με το Ν 3172/2003 οι Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών μετονομάσθηκαν σε 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας, ενώ καθορίστηκαν με σαφήνεια η εσωτερική 

διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας τους. 

Στη συνέχεια, με το Ν 3370/05, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας 

διαιρέθηκαν σε δύο, εκ των οποίων το μεν Τμήμα Πρόνοιας παρέμεινε στις Περιφέρειες, ενώ 

η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας περιήλθε στην αρμοδιότητα της αντίστοιχης Διοίκησης 

Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.)  

Τέλος, στο Ν 3527/2007, με τον οποίο οι 17 ΔΥΠΕ συγχωνεύθηκαν σε 6 Υγειονομικές 

περιφέρειες, δεν διευκρινίζεται αν επέρχεται αντίστοιχη συγχώνευση και στις Περιφερειακές 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας. 

Σύμφωνα με το Ν 3172/2003 και τις τροποποιήσεις του με βάση το Ν 3370/05, κάθε 

Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα: 

α) Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας 

β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Περιβάλλοντος 

γ) Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας και 

δ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης 

Οι αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας αναλύονται στην ενότητα 

2.3. 

 

2.1.4 Η νομοθεσία για τις νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 
 
Όπως αναφέρθηκε, η νομοθεσία για τις νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας έχει τις 

ρίζες της ήδη από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους. Εντούτοις, η σύγχρονη φυσιογνωμία 

των νομαρχιακών υπηρεσιών καθορίσθηκε από μια σειρά νομοθετημάτων, τα οποία είναι 

τα εξής: 

 Το ΠΔ 544/1977 "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" 

(ΦΕΚ 178Α΄/1977)  

 Το ΠΔ 224/1989 "Οργάνωση Νομαρχιακών υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας" 

(ΦΕΚ 104Α΄/1989) 

 Το Ν 2218/1994 "Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων 

για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις" 

(ΦΕΚ90Α΄/1994) 
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 Το Ν 2240/1994 "Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 

άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 153Α΄/1994). 

 Το ΠΔ 51/2001 "Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης 

Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)" (ΦΕΚ 41Α΄/2001). 

 Το Ν 3172/2003 "Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197Α΄/2003) και 

 Το Ν 3370/2005 "Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και 

λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 196Α΄/2005). 

 

Ειδικότερα, με το ΠΔ 544/77 και στη συνέχεια με το ΠΔ 224/89, καθορίσθηκε η δομή, η 

διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Διευθύνσεων Υγιεινής, όταν αυτές 

ανήκαν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. 

Στη συνέχεια, με την ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με το Ν 2218/94, όλες οι 

υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες των νομαρχιακών διευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας 

περιήλθαν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Με βάση τους δύο νόμους για τη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, οι ΝΑ απέκτησαν δικούς τους Οργανισμούς, στους οποίους περιέλαβαν τις 

προϋπάρχουσες νομαρχιακές υπηρεσίες.  

Με το ΠΔ 51/01 και την ίδρυση του ΟΠΑΔ, οι νομαρχιακές υπηρεσίες απαλλάχθηκαν από τις 

αρμοδιότητες περίθαλψης των δημοσίων υπαλλήλων και απέκτησαν την τελική μορφή και 

τις σημερινές τους αρμοδιότητες. 

Τέλος, με το Ν 3127/03 καθορίζεται ένα ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νομαρχιακών 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, για όλες τις ΝΑ. 

Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

αναλύονται στην ενότητα 2.4. 

 

2.1.5 Η νομοθεσία για τους οργανισμούς Δημόσιας Υγείας 
 
Παράλληλα με την εξέλιξη της νομοθεσίας για τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας, έχει συγκροτηθεί σταδιακά στη χώρα ένα νομικό πλαίσιο που διέπει μια 

σειρά οργανισμών Δημόσιας Υγείας, οι οποίοι ιδρύθηκαν και λειτουργούν σήμερα στην 

Ελλάδα, και οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες και τις λειτουργίες της Δημόσιας Υγείας. Οι 

ρίζες του νομικού αυτού πλαισίου βρίσκονται στις δεκαετίες του 1910 και 1920, οπότε είχε 

προβλεφθεί για πρώτη φορά η ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, η ίδρυση του 

Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας, και η ίδρυση της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών 

(μετέπειτα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας). 
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Για να παρακολουθήσουμε καλύτερα το περιεχόμενο της νομοθεσίας αυτής, αντί της απλής 

χρονικής παράθεσης και παρουσίασης των διαφόρων νομοθετημάτων, γίνεται ταξινόμηση 

και παρουσίασή τους αναλόγως του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας τον οποίο ενδιαφέρουν. 

 

2.1.5.1 Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας 
 
Η ίδρυση του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) αποφασίσθηκε το 1920 και 

είναι ένας από τους πρώτους οργανισμούς που ήλθαν να υποστηρίξουν επιστημονικά το 

έργο της Δημόσιας Υγείας. Το νομικό πλαίσιο που καθόρισε την πρόσφατη οργανική και 

λειτουργική πραγματικότητα του Κ.Ε.Δ.Υ. προσδιορίζεται από τα εξής νομοθετήματα: 

 Το ΠΔ 95/2000 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας." (ΦΕΚ 

76Α΄/2000). 

 Το Ν 3172/2003 "Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197Α΄/2003) και 

 Το Ν 3370/2005 "Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και 

λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 196Α΄/2005). 

 

Συγκεκριμένα, με το ΠΔ 95/2000 και το Ν 3172/2003, το Κ.Ε.Δ.Υ. λειτουργεί ως υπηρεσιακή 

μονάδα του Υπουργείου Υγείας, αρχικά σε επίπεδο Τμήματος και στη συνέχεια σε επίπεδο 

Διεύθυνσης.  

Στη συνέχεια, με το Ν 3370/05, η αρμοδιότητα του Κ.Ε.Δ.Υ. μεταφέρεται από το Υπουργείο 

Υγείας στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), καθεστώς με το οποίο 

λειτουργεί σήμερα. 

 

2.1.5.2 Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας 
 
Η ίδρυση των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) προβλέπεται από το 

Ν 2519/1997. Το νομικό πλαίσιο που καθόρισε την οργανική και λειτουργική τους κατάσταση 

από την ίδρυσή τους και εξής, προσδιορίζεται από τα εξής νομοθετήματα: 

 Το Ν 2519/1997 "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο 

και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 165Α΄/1997). 

 Το ΠΔ 95/2000 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας." (ΦΕΚ 

76Α΄/2000). 

 Το Ν 3172/2003 "Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197Α΄/2003) και 
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 Το Ν 3370/2005 "Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και 

λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 196Α΄/2005). 

 

Συγκεκριμένα, με το Ν 2519/97, τα Π.Ε.Δ.Υ. ιδρύονται ως αποκεντρωμένες μονάδες του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Με το Ν 3172/03, εντάσσονται στον οργανισμό των 

Περιφερειών, ως Τμήματα των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών, 

Τέλος, με το Ν 3370/05 η αρμοδιότητα των Π.Ε.Δ.Υ. περιέρχεται στο ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο.  

 

2.1.5.3 Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR 
 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur (ΕΙΠ) ιδρύθηκε με το ΒΔ της 26/4/1919. 

Η σύγχρονη λειτουργία του βασίζεται στο:  

 Ν 390/1976 "Περί κυρώσεως της εν Αθήναις την 24ην Οκτωβρίου 1975 

υπογραφείσης Συμβάσεως μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και του Ινστιτούτου Παστέρ Παρισίων περί του εν Αθήναις 

Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ίδρυμα Β. Ζαχάρωφ)" (ΦΕΚ 202Α΄/1976). 

Ο Ν 390/1976 καθορίζει τη νομική μορφή, το σκοπό, την οργάνωση και τη διοίκηση του ΕΙΠ 

καθώς και τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Γαλλικού 

Ινστιτούτου Pasteur. 

 

2.1.5.4 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 
 
Η ίδρυση της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών προβλέπεται για πρώτη φορά το 1925, με το ΝΔ 

της 6.9.1925, το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε. Στη συνέχεια, με το Ν 4333/1929, ιδρύεται το 

Υγειονομικό Κέντρο Αθηνών και η Υγειονομική Σχολή μέσα σ' αυτό. 

Το 1981, καθορίστηκε με ΠΔ η διάρθρωση της Σχολής. Μέχρι το 1994, η Υγειονομική Σχολή 

Αθηνών λειτουργούσε ως αποκεντρωμένη μονάδα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

Από το 1994, διαμορφώθηκε το νομικό πλαίσιο το διέπει τη σημερινή λειτουργία της, με τους 

ακόλουθους νόμους: 

 Το ΠΔ 1233/1981 "Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Υγειονομικής Σχολής 

Αθηνών και περί προσόντων και διαδικασίας διορισμού του προσωπικού 

αυτής" (ΦΕΚ 306Α΄/1981). 

 Το Ν 2194/94 "Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 

διατάξεις" (ΦΕΚ 34Α΄/1994). 
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 Το Ν 2519/1997 "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για τα φάρμακα 

και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 165Α΄/1997) και 

 Το Ν 2920/2001 "Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και άλλες 

διατάξεις" (ΦΕΚ 131Α΄/2001). 

 

Συγκεκριμένα, το μεν ΠΔ 1233/81 καθορίζει την εσωτερική διάρθρωση της ΕΣΔΥ, ενώ με τις 

διατάξεις των τριών ανωτέρω νομοθετημάτων, η Υγειονομική Σχολή Αθηνών, μετονομάζεται 

σε Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), αποτελεί εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα με τη 

μορφή ΝΠΔΔ και αποκτά διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. 
 

2.1.5.5 Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 
 
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ιδρύθηκε το 1965. Η λειτουργία του Ινστιτούτου διέπεται από 

τις διατάξεις του: 

 Π.Δ. 867/1979 "Περί του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού" (ΦΕΚ 249Α΄/1979). 

 Το Ν 3370/2005 "Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και 

λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 196Α΄/2005). 

Το Π.Δ. 867/79 καθορίζει το σκοπό, τη διοίκηση, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας 

του Ινστιτούτου, ενώ με το άρθρο 12 του Ν 3370/05 εντάχθηκε στο καθεστώς των 

ερευνητικών ιδρυμάτων. 

 

2.1.5.6 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 
 
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ιδρύθηκε το 1992, με την επωνυμία Κέντρο 

Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ). Το Κέντρο απέκτησε τη σημερινή του μορφή και 

επωνυμία με το Ν 3370/05. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του καθορίζεται από 

τις ακόλουθες διατάξεις: 

 Το Ν 2071/1992 "Εκσυγχρονισμός και οργάνωση συστήματος υγείας" (ΦΕΚ 

123Α΄/1992). 

 Το ΠΔ 358/1992 "Οργάνωση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου 

Ειδικών Λοιμώξεων" (ΦΕΚ 179Α΄/1992). 

 Την Υπουργική Απόφαση Υ1/οικ.5028 "Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

του Κ.Ε.Ε.Λ." (ΦΕΚ 831Β΄/2001) 

 Το Ν 3370/2005 "Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και 

λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 196Α΄/2005). 
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Το άρθρο 21 του Ν 2071/1992 προβλέπει την ίδρυση του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών 

Λοιμώξεων, ο οργανισμός του οποίου καθορίστηκε με το ΠΔ 358/92. 

Με το Ν 3370/05, το Κ.Ε.Ε.Λ. μετονομάζεται σε Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, 

αποκτά νέα οργανική διάρθρωση και αρμοδιότητες, ενώ ενσωματώνονται σ΄αυτό το 

Κεντρικό και τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, καθώς και το Εθνικό Αρχείο 

Νεοπλασιών. 

 

2.1.5.7 Οργανισμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 
 
Ο Οργανισμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών ιδρύθηκε το 1993.  

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του καθορίζεται με το νόμο: 

 Ν 2161/1993 "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 1729/1987 

"Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες 

διατάξεις" (ΦΕΚ 119Α΄/1993).  

Ο Ν 2161/93 καθορίζει το σκοπό, τη δομή και τη διοίκηση του ΟΚΑΝΑ, τις υπηρεσίες και τα 

προγράμματα που αναπτύσσει, τον τρόπο της συνεργασίας του με την Τοπική και 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς κλπ. 

 

2.1.5.8 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) 
 
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ιδρύθηκε το 1999. Η βασική νομοθεσία που 

διέπει τη λειτουργία του είναι η εξής: 

 Το Ν 2741/1999 "Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων" (Φ.Ε.Κ. 199/28-09-1999), 

 Το Π.Δ. 223/2000 "Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων" (Φ.Ε.Κ. 

192Α΄/2000) και  

 Το Ν 3066/2002 "Σύσταση Φορέα εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων… και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 252Α΄/2002 - Κεφάλαιο Ε΄ 

Τροποποιήσεις του Ν. 2741/1999). 

 Η Κ.Υ.Α. 487/2000 "Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

93/43/ΕΚ του Συμβουλίου" (Φ.Ε.Κ. 1219 Β΄/2000).  

 Η Υ.Α. 764/2001 "Συνεργασία ΕΦΕΤ με τους φορείς που διενεργούν ελέγχους 

στον τομέα τροφίμων" (Φ.Ε.Κ. 14 Β'/2001). 

 Η Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/Ε.Κ. του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998" (Φ.Ε.Κ. 892 Β΄/2001). 
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Ο ΕΦΕΤ ιδρύθηκε με το Ν 2741/99, ενώ με το Π.Δ. 223/2000 καθορίστηκε ο Οργανισμός του.  

Η Κ.Υ.Α. 487/2000 όρισε τον ΕΦΕΤ ως τον επίσημο φορέα για την  εφαρμογή του HACCP 

στην Ελλάδα, ενώ η ΚΥΑ 2600/01 τον όρισε ως συναρμόδιο για τα θέματα ελέγχου του 

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Η Υ.Α. 764/2001 καθορίζει τον τρόπο συνεργασίας του ΕΦΕΤ με τις συναρμόδιες υπηρεσίες 

και φορείς που διενεργούν ελέγχους τροφίμων. 

 

2.1.5.9 Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) 
 
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ιδρύθηκε το 1983, με το Ν 1316/83. Το νομικό 

πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του έχει διαμορφωθεί μέσα από μια σειρά νομοθετημάτων 

και νομοθετικών ρυθμίσεων, τα σημαντικότερα των οποίων είναι: 

 Ο Ν 1316/1983 "Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 

Φαρμάκων (ΕΟΦ), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (ΕΦ), της Κρατικής 

Φαρμακαποθήκης (ΚΦ) και τροποποίηση και συμπλήρωση της φαρμακευτικής 

νομοθεσίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 3Α΄/1983). 

 Ο Ν 1397/1983 "Εθνικό Σύστημα Υγείας" (ΦΕΚ 143Α΄/1983). 

 Το Π.Δ 317/1984 "Καθορισμός των ειδικών τυπικών προσόντων των 

επιστημονικών Συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Εθνικού 

Οργανισμού Φαρμάκων" (ΦΕΚ 115Α΄/1984). 

 Το Π.Δ. 142/1989 "Οργανισμός Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων" (ΦΕΚ 

68Α΄/1989). 

 Ο Ν 1965/1991 "Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του 

Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 

146Α΄/1991). 

 Ο Ν 2737/26.08.1999 "Μεταμοσχεύσεις ανθωπίνων ιστών και οργάνων και 

άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 174 Α΄/1999) (άρθ. 32, προσόντα Προέδρου ΔΣ). 

 Υ.Α αριθμ.2/92492/0022/13.01.2000 "Ρύθμιση δικαιωμάτων υπαλλήλων ΕΟΦ 

για τη διεκπεραίωση και εκτέλεση χημικών και διοικητικών διεργασιών καθώς και 

του εκτελωνισμού των προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ" (ΦΕΚ 50Β΄/2000). 

 Ο Ν 3204/2003 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της Νομοθεσίας για το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας" (άρθρα 17,18,19,20 ορισμός μελών Δ.Σ ΕΟΦ αμοιβή 

αυτών) (ΦΕΚ 296 Α΄/2003). 

 Ο Ν 3209/2003 "Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας" (ΦΕΚ 304 Α΄/2003) 
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Με τα παραπάνω νομοθετήματα, καθορίζεται ο σκοπός, η δομή και οι αρμοδιότητες του 

ΕΟΦ, ο Οργανισμός του καθώς και μια σειρά θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του 

καθώς και την εν γένει φαρμακευτική νομοθεσία. 

 
 

2.1.6 Η νομοθεσία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας 
 
Η νομοθεσία για την προστασία της δημόσιας υγείας εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων 

που επηρεάζουν την υγεία. Πολλές σημαντικές για τη δημόσιο υγεία διατάξεις περιέχονται σε 

νομοθετήματα που συνήθως δεν νοούνται ως νομοθετήματα δημόσιας υγείας (π.χ. οι 

τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας των προϊόντων, η ασφάλεια των οχημάτων, τα αγροτικά 

φάρμακα κλπ). Στην ενότητα αυτή, θα αναφερθούμε συνοπτικά στη βασική νομοθεσία που 

ισχύει για ορισμένους τομείς που σχετίζονται άμεσα με τη δημόσια υγιεινή, και ειδικότερα τη 

νομοθεσία που αφορά: 

 Την υγιεινή της ύδρευσης 

 Την υγιεινή των τροφίμων 

 Την προστασία και την υγιεινή του περιβάλλοντος 

 Την ακτινοπροστασία 

 Την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας 

 Την ασφάλεια και τον έλεγχο των υπηρεσιών υγείας 

 
 

2.1.6.1 Υγιεινή της Ύδρευσης 
 
Τα κύρια νομοθετήματα που αναφέρονται στην υγιεινή του πόσιμου νερού και της ύδρευσης 

είναι τα ακόλουθα. 

 Η υγειονομική διάταξη Γ3α/761/68 "Περί ποιότητας του πόσιμου ύδατος"  

 Η Κ.Υ.Α. "Ποιότητα του πόσιμου νερού σε συμμόρφωση με την οδηγία 80/778 

ΕΚ" (ΦΕΚ Β΄53/1986) 

 Η Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/Ε.Κ" (ΦΕΚ 892Β΄/2001) 

 Η ΥΑ Α1β/4841/1979 "Ποιότητα των εμφιαλωμένων νερών" 

 Το ΠΔ 433/83 "Κυκλοφορία στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών" 

 Η ΚΥΑ 329/98 "Τροποποίηση του ΠΔ 433, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

96/70". 

 

Το περιεχόμενο των παραπάνω νομοθετημάτων αναφέρονται στα ακόλουθα: 
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- Τα φυσικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού. 

- Τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού. 

- Τα χημικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού. 

- Τα μέτρα προστασίας των υδάτων και των υδατοδεξαμενών. 

- Τα μέτρα και διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας του πόσιμου νερού 

 

2.1.6.2 Υγιεινή των Τροφίμων 
 
Τα κύρια νομοθετήματα που αφορούν την υγιεινή για τη νομοθεσία των τροφίμων είναι: 

 Η Κ.Υ.Α. 1100/1987 "Κώδικας Τροφίμων και Ποτών" (ΦΕΚ 788Β΄/1987). 

 Η υγειονομική διάταξη ΑΙβ/8577/83 "Υγειονομικός έλεγχος επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος", (ΦΕΚ 526Β΄/1983) 

 Η Κ.Υ.Α. 487/2000 "Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

93/43/ΕΚ του Συμβουλίου" (ΦΕΚ 1219Β΄/2000).  

Ειδικότερα: 

1. Με την Κ.Υ.Α. 1100/1987 "Κώδικας Τροφίμων και Ποτών", υιοθετείται η τελευταία έκδοση του 

Διεθνή Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Codex Alimentarius). Η ΚΥΑ 1100/87 συνοδεύεται από 

μια σειρά τροποποιητικών και συμπληρωματικών αποφάσεων, με τις οποίες 

ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία μεταγενέστερες συμπληρώσεις του Κώδικα.  

Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών αναφέρεται στις συνθήκες υγιεινής διάθεσης, 

επεξεργασίας, συσκευασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης των τροφίμων, τη διαδικασία 

δειγματοληψίας κλπ. 

2. Με την υγειονομική διάταξη ΑΙβ/8577/83 "Υγειονομικός έλεγχος επιχειρήσεων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος", (ΦΕΚ 526Β΄/1983) καθορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα για τον 

υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καταστήματα 

τροφίμων κλπ), οι όροι ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας παρόμοιων καταστημάτων, 

ειδικές διατάξεις για ειδικά καταστήματα κλπ. 

3. Η Κ.Υ.Α. 487/2000 "Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/43/ΕΚ του 

Συμβουλίου" (ΦΕΚ 1219/Β/04.10.00). αποτελεί τη βάση της πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια 

των τροφίμων, και αναφέρεται στους όρους υγιεινής κατά την προμήθεια, μεταφορά, 

αποθήκευση και επεξεργασία πρώτων υλών και τροφίμων, τη συντήρηση, συσκευασία, 

αποθήκευση και σερβίρισμα ετοίμων προς κατανάλωση τροφίμων, την υγιεινή του 

προσωπικού, τους ελέγχους και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, και την καθιέρωση 

του συστήματος ποιότητας HACCP κλπ. 
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2.1.6.3 Προστασία και Υγιεινή του Περιβάλλοντος 
 
Τα σημαντικότερα νομοθετήματα που αναφέρονται στο περιβάλλον είναι: 

 Ο Ν 1650/1986 "Προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160Α΄/86) 

 Ο Ν 3010/2002 "Τροποποίηση διατάξεων του 1650 για την προστασία του 

περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 91/2002). 

 Η ΥΑ 69269/1990 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων … για μελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων …" (ΦΕΚ 678Β΄/1990). 

 Ειδικές διατάξεις για οικιακά λύματα, οικόσιτα ζώα, αστικά και βιομηχανικά 

απόβλητα, ηχορύπανση, κολυμβητικές δεξαμενές κλπ. 

Το περιεχόμενο της νομοθεσίας αυτής αναφέρεται στα εξής: 

- Στην προστασία του περιβάλλοντος από έργα και δραστηριότητες 

- Στις προβλεπόμενες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

- Στην προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση (ατμόσφαιρα, νερό, 

απόβλητα, έδαφος, θόρυβος, επικίνδυνες ουσίες, επεξεργασία λυμάτων κλπ) 

- Σε ειδικές διατάξεις για οικιακά λύματα, οικόσιτα ζώα, αστικά και βιομηχανικά 

απόβλητα, ηχορύπανση, κολυμβητικές δεξαμενές κλπ 

- Στην προστασία της φύσης και των τοπίων 

- Στις υπηρεσίες περιβάλλοντος, τις διαδικασίες ελέγχου και τις κυρώσεις. 

 

2.1.6.4 Ακτινοπροστασία 
 
Οι πρόσφατες διατάξεις που διέπουν την ακτινοπροστασία περιλαμβάνονται στην:  

 Κ.Υ.Α. 1014(ΦΟΡ)94/2001 "Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας" (ΦΕΚ 

216Β΄/2001). 

Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε τρεις τομείς: 

α. Προστασία από την έκθεση σε ακτινοβολίες.  

- Προστασία των ασθενών από την ιατρική έκθεση σε ακτινοβολίες. 

- Προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε ακτινοβολίες. 

- Ακτινοπροστασία του πληθυσμού. 

β. Εργαστήρια ιονιζουσών ακτινοβολιών.  

- Άδειες των εργαστηρίων ιονιζουσών ακτινοβολιών. 

- Μέτρα ακτινοπροστασίας των εργαστηρίων. 

- Διαδικασίες ελέγχου της ακτινοπροστασίας. 
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γ. Διαχείριση ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων. 

- Προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση ραδιενεργών υλικών. 

- Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων. 

 

2.1.6.5 Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας 
 
Το νομικό πλαίσιο που διέπει την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων μπορεί να διακριθεί 

σε δύο τμήματα: (α) Τη βασική ελληνική νομοθεσία που καθορίζει το γενικό πλαίσιο υγιεινής 

και ασφάλειας της εργασίας και (β) ένα σύνολο Προεδρικών Διαταγμάτων ή άλλων 

νομοθετημάτων, με τα οποία γίνεται ένταξη στο ελληνικό δίκαιο μιας μακράς σειράς 

κοινοτικών οδηγιών για θέματα υγιεινής και ασφάλειας.  

Τα βασικά νομοθετήματα τα οποία προσδιορίζουν το νομικό πλαίσιο για την υγιεινή και 

ασφάλεια της εργασίας είναι τα εξής: 

 Ν 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" (ΦΕΚ 177Α΄/1985). 

 ΠΔ 289/1986 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους εργασίας που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας" (ΦΕΚ 129Α΄/1986). 

 ΠΔ 294/88 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού 

εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις 

επιχειρήσεις…" (ΦΕΚ 138Α΄/1988). 

 ΚΥΑ 88555/3293/88 "Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των 

ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ" (ΦΕΚ 721Β΄/1988). 

 Ν 3227/2004 "Τροποποίηση του Ν. 3144/2003, επέκταση νομοθεσίας στο 

ένστολο προσωπικό των ΕΔ και συμπλήρωση διατάξεων του Ν 1568/1985 

"Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων" σε θέματα που αφορούν στον Γιατρό 

Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας" (ΦΕΚ 31Α΄/2004). 

 ΠΔ 17/96 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" 

(ΦΕΚ 11Α΄/1996). 

 Σειρά ΠΔ κύρωσης κοινοτικών οδηγιών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 
 

Οι κυριότερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνει η νομοθεσία αυτή είναι: 

- Η καθολική εφαρμογή των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια, σε όλο τον 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

- Η υποχρέωση των επιχειρήσεων για απασχόληση ιατρού εργασίας, τεχνικού 

ασφάλειας και για συγκρότηση Επιτροπής Υγιεινής & Ασφάλειας. 

- Γενικά μέτρα πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου σε μεγάλες κατηγορίες 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 
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- Η υποχρέωση των επιχειρήσεων για πραγματοποίηση γραπτής εκτίμησης του 

επαγγελματικού κινδύνου και για κατάρτιση και εφαρμογή ειδικού προγράμματος 

μείωσης των κινδύνων. 

- Ειδικά μέτρα πρόληψης, που αναφέρονται σε συγκεκριμένους βλαπτικούς 

επαγγελματικούς παράγοντες (χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς, κλπ). 

 

2.1.6.6 Ασφάλεια και Έλεγχος των Υπηρεσιών Υγείας 

Ένας από τους τομείς που αφορούν άμεσα την προστασία της Δημόσιας Υγείας είναι ο 

τομέας της ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας. Τα κύρια νομοθετήματα που αναφέρονται 

στο ζήτημα αυτή είναι τα εξής: 

 ΒΔ 451/1962 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί 

Ιδιωτικών Κλινικών, Εργαστηρίων και Οδοντιατρείων" (ΦΕΚ 108Α΄/1962). 

 ΒΔ 521/1963 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ΄αριθμ. 

451/1962 ΒΔ " Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί 

Ιδιωτικών Κλινικών, Εργαστηρίων και Οδοντιατρείων" (ΦΕΚ 145Α΄/1963). 

 ΠΔ 29/1987 "Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας" (ΦΕΚ 8Α΄/1987). 

 ΠΔ 247/91 ΠΔ "Όροι, προϋποθέσεις, και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία 

και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών" (ΦΕΚ 93Α΄/1991). 

 ΠΔ 517/1991 "Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, 

διάκριση και σύνθεση προσωπικού και συμπλήρωση του υπ΄ αριθμ. 247/91 ΠΔ 

"όροι, προϋποθέσεις, και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση 

ιδιωτικών κλινικών" (ΦΕΚ 202Α΄/1991). 

 ΠΔ 225/2000 "Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, 

προϋποθέσεων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξοπλισμού, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για την έγκριση σκοπιμότητας και την 

ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων" 

(ΦΕΚ 194Α΄/2000). 

 ΠΔ 235/2000 "Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των 

ιδιωτικών κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του 

Ν 2345/95…" (ΦΕΚ 199Α΄/2000). 

 ΠΔ 84/2001 "Όροι, Προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση 

και λειτουργία ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)" (ΦΕΚ 70Α΄/2001). 

 Κ.Υ.Α. 1014(ΦΟΡ)94/2001 "Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας" (ΦΕΚ 

216Β΄/2001). 
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Τα παραπάνω νομοθετήματα αναφέρονται στη διαδικασία αδειοδότησης, τις 

κατασκευαστικές προϋποθέσεις, την εσωτερική οργάνωση, τη στελέχωση, τον εξοπλισμό, τις 

διαδικασίες και όργανα ελέγχου της καλής λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών, εργαστηρίων, 

ιατρείων, διαγνωστικών κέντρων, οδοντιατρείων, φαρμακείων, φυσικοθεραπευτηρίων κλπ 

δημόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. 

 

 
 

2.2 Κεντρικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 
 
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων 3172/2003 και 3370/2005, οι κεντρικές υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας είναι οι εξής: 

α) Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

β) Το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) 

γ) Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

δ) Οι εθνικοί οργανισμοί που προσφέρουν υπηρεσίες στον τομέα της δημόσιας 

υγείας. 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι φορείς που ανήκουν άμεσα στο Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ οι Οργανισμοί Δημόσιας Υγείας εξετάζονται στην ενότητα 2.5. 

 

2.2.1. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας 
 
Από το 2005, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει συσταθεί και λειτουργεί 

η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, η οποία έχει την πολιτική ευθύνη της χάραξης, 

άσκησης και εποπτείας της πολιτικής Δημόσιας Υγείας, καθώς και της λειτουργίας των 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Η αποστολή και οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας είναι: 

 Η καθοδήγηση και υποστήριξη του συστήματος δημόσιας υγείας. 

 Η διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός ισχυρού 

και αποτελεσματικού συστήματος δημόσιας υγείας. 

 Η επίβλεψη και η καθοδήγηση της δημιουργίας νέων οργανισμών ή επέκτασης 

των υφιστάμενων οργανισμών και υπηρεσιών στη δημόσια υγεία. 

 Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας για 

θέματα δημόσιας υγείας. 
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 Η συνεργασία με άλλα Υπουργεία για την ανάπτυξη διατομεακών πολιτικών και 

προγραμμάτων για τη δημόσια υγεία. 

 Η συνεργασία με τους Γενικούς Γραμματείς της Περιφέρειας για την προώθηση 

και βελτίωση των παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία. 

 

 

2.2.2. Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) 
 
Το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.), ιδρύθηκε αρχικά με το Ν 3172/2003. Στη 

συνέχεια, με το Ν 3370/2005 μετατράπηκε σε ανεξάρτητη Αρχή, με αποστολή την εποπτεία 

της εφαρμογής της νομοθεσίας τη δημόσια υγεία και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που 

της ανατίθενται. 

Το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. υπάγεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά ως 

ανεξάρτητη Αρχή, έχει δικό του προϋπολογισμό και λειτουργία και δεν υπόκειται σε 

οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο. Το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. είναι επιστημονική, εποπτική, συντονιστική, 

γνωμοδοτική και διαιτητική Αρχή, που στηρίζεται και λειτουργεί με βάση αποδεδειγμένες, 

τεκμηριωμένες και αναγνωρισμένες γνώσεις στο χώρο της δημόσιας υγείας. Οι 

αρμοδιότητες του Ε.ΣΥ.Δ.Υ. είναι οι εξής: 

 

 Ασκεί την επιστημονική εποπτεία των φορέων δημόσιας υγείας που εποπτεύονται 

διοικητικά από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εναρμονίζει 

επιστημονικά, το προγραμματικό τους έργο μέσα στο πλαίσιο και τις 

προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία. 

 Συντάσσει Ετήσια Αναφορά για την Κατάσταση της Υγείας του Ελληνικού 

Πληθυσμού, η οποία υποβάλλεται στη Βουλή 

 Εκπονεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία σε συνεργασία με τις 

υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 Γνωμοδοτεί για θέματα δημόσιας υγείας, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν 

ερωτήματος του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Διευθετεί προβλήματα που προκύπτουν από την επικάλυψη αρμοδιοτήτων των 

φορέων δημόσιας υγείας. 

 Αξιολογεί την ποιότητα των αντιδράσεων διαχείρισης κρίσεων από τους 

εμπλεκόμενους φορείς και αποτιμά τη συμμόρφωσή τους με συστάσεις και 

κατευθυντήριες οδηγίες. 
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 Συνεργάζεται με αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών, Οργανισμούς και Ιδρύματα, σε 

ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και εισηγείτα, σχετικά στον 

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Συμμετέχει στον καθορισμό των στοιχείων και δεικτών που συλλέγονται από το 

Χάρτη Υγείας, σχετικά με την υγεία των πολιτών και τη χρήση και ποιότητα των 

υπηρεσιών υγείας. 

 Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στη Βουλή των 

Ελλήνων. 
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Διάγραμμα 2.2.1: Οργανόγραμμα κεντρικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 
 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ & Ν.Α.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟ-

ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣ. ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚ. ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΥΔΑΤΩΝ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΤΜΟΣΦ. ΡΥΠΑΝΣΗΣ, 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΜΟΝΑΔ. ΥΓΕΙΑΣ & ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ. ΦΟΡΕΩΝ, 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ & 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  47 

Συγκρότηση: Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έξι μέλη, με τριετή θητεία. Ο 

Πρόεδρος της Αρχής και ο αναπληρωτής του είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης και διορίζονται με προεδρικό διάταγμα. Τα λοιπά μέλη της Αρχής, καθώς και 

οι αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

Ως μέλη της Αρχής ορίζονται ανά ένας επιστήμονας με ειδίκευση στην επιδημιολογία, στην 

προαγωγή της υγείας, στον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων, στη διαχείριση των χρονιών 

νοσημάτων, στα οικονομικά και στις πολιτικές δημόσιας υγείας, σε θέματα υγιεινής του 

περιβάλλοντος. 

Το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. συνεπικουρείται στο έργο του από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία 

συγκροτείται από δεκαπέντε επιστήμονες που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Γραμματεία – τμήματα Ε.ΣΥ.Δ.Υ:. Το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. υποστηρίζεται στο έργο του από τη Γραμματεία 

του και  συνολικά συγκροτείται από τα εξής Γραφεία: 

α) Γραφείο Προέδρου 

β) Γραφείο Αναφοράς Υγείας του Πληθυσμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού 

γ) Γραφείο Επιστημονικής Εποπτείας και Συντονισμού Φορέων Δημόσιας Υγείας και 

Δικτύων Δημόσιας Υγείας 

δ) Γραφείο Εκπαίδευσης και Ερευνας 

ε) Γραφείο Διεθνούς συνεργασίας 

στ) Γραφείο Δικαιωμάτων Πολίτη, το οποίο επιλαμβάνεται περιπτώσεων παραβίασης 

του δικαιώματος πρόσβασης σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας. 

 

2.2.3. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
 
Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας είναι αρμόδια για την υλοποίηση μέτρων του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, τον έλεγχο των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και την 

εποπτεία της εφαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Π.Ο.Υ. για την 

προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Καταρτίζει εισηγήσεις για τη δημιουργία πολιτικών και στρατηγικών δημόσιας 

υγείας. 

 Συνεργάζεται με το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. για την ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 

τη Δημόσια Υγεία. 

 Ελέγχει τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των πολιτικών 

δημόσιας υγείας. 
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 Ασκεί την εποπτεία των φορέων δημόσιας υγείας που εποπτεύονται από 

τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Συνεργάζεται με το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Σ.Ο.Τ.Υ στη 

διαχείριση του κινδύνου και στη λήψη αποφάσεων ταχείας αντίδρασης. 

 Τηρεί Μητρώο Λειτουργών Δημόσιας Υγείας και Μητρώο Εμπειρο-

γνωμόνων Δημόσιας Υγείας. 

 Εφοδιάζει τα όργανα και τους υπαλλήλους που ασκούν υγειονομικούς 

ελέγχους με τα απαραίτητα έγγραφα για την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, όπως αυτά καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. 

 Συντονίζει και εποπτεύει τα Δίκτυα Δημόσιας Υγείας, τα οποία περιλαμβάνουν τα 

εργαστήρια, κλινικές και μονάδες που έχουν ως αντικεί-μενο την επιστημονική 

παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπιση ενός νοσήματος ή παράγοντα κινδύνου 

ή απειλής με υψηλή προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία.  

 

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας συγκροτείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις και 

Τμήματα: 

α. Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής 

β. Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος 

γ. Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων 

δ. Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με Περιφέρειες & Νομ.Αυτοδιοικήσεις 

ε. Διεύθυνση Στοματικής Υγείας 

στ. Αυτοτελές Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ζ. Αυτοτελές Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών. 

 

Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των παραπάνω διευθύνσεων έχουν ως εξής: 

 

Τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής συγκροτούν τα εξής Τμήματα: 

α. Τμήμα Επιδημιολογίας Νοσημάτων 

β. Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

γ. Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής κατανέμονται στα Τμήματά 

της όπως φαίνεται στο Περίγραμμα 2.2.3.1. 

 

Τη Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος συγκροτούν τα εξής Τμήματα: 

α. Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Υδάτων και Αποβλήτων 

β. Τμήμα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Ραδιενέργειας, Ιοντιζουσών και μη Ακτινοβολιών 
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γ. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής Μονάδων Υγείας και Οικισμών 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υγιεινής Περιβάλλοντος κατανέμονται στα 

Τμήματά της όπως φαίνεται στο Περίγραμμα 2.2.3.2. 

 

Τη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων συγκροτούν τα εξής Τμήματα: 

α. Τμήμα Φαρμακευτικών Φορέων, Φαρμάκων και Καλλυντικών. 

β. Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών  

γ. Τμήμα Ναρκωτικών 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματά της όπως φαίνεται 

στο Περίγραμμα 2.2.3.3. 

 

Η Διεύθυνση Συντονισμού και συνεργασίας με Περιφέρειες και Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις έχει ως αποστολή την οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Περιφερειών και Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων σε θέματα Δημόσιας Υγείας και το συντονισμό, εποπτεία και 

συνεργασία με τις νομαρχιακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας. 

 

Η Διεύθυνση Στοματικής Υγείας έχει ως αποστολή το σχεδιασμό πολιτικής στοματικής 

υγείας, σύμφωνα με τις αρχές της προαγωγής υγείας και της πρόληψης, καθώς και τη 

μελέτη, κατάρτιση, παρακολούθηση και εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων 

στοματικής υγείας. 

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ως αρμοδιότητα 

το σχεδιασμό, την υλοποίηση και το συντονισμό των ενεργειών για τη συγκρότηση του 

Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την τήρηση και επικαιροποίηση του Χάρτη, 

την αξιολόγηση των δεδομένων του και την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για 

τις πολιτικές υγείας με βάση τα δεδομένα του Χάρτη. 

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών έχει τις αρμοδιότητες που φαίνονται στον 

Περίγραμμα 2.2.3.4. 
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Περίγραμμα 2.2.3.1:. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής 

α. Το Τμήμα Επιδημιολογίας Νοσημάτων έχει τις εξής αρμοδιότητες. 
 Τη μελέτη της κατανομής και των επιπτώσεων των διαφόρων νοσημάτων στο πληθυσμό, καθώς και 

των παραγόντων που τα επηρεάζουν. 
 Την επιδημιολογική μελέτη των κάθε είδους λοιμωδών νοσημάτων. 
 Το σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης των 

λοιμωδών νοσημάτων. 
 Τον προγραμματισμό για την παραγωγή και προμήθεια ορών, εμβολίων, βιολογικών προϊόντων, κλπ για 

την περιστολή των λοιμωδών νοσημάτων. 
 Την τήρηση της εφαρμογής του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού. 
 Την ανταλλαγή επιδημιολογικών πληροφοριών με τον Π.Ο.Υ, την Επιτροπή Υγείας του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, την Ε.Ε. και τα κράτη. 
 Τη συνεργασία και συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε., 

και την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας. 

β. Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας έχει τις εξής αρμοδιότητες. 
 Τη μελέτη της κατανομής και των επιπτώσεων των διαφόρων χρονίων νοσημάτων στον πληθυσμό 

και των παραγόντων που τα επηρεάζουν. 
 Το σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης των 

χρονίων νοσημάτων. 
 Την καθιέρωση μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και τη μελέτη των 

επαγγελματικών νόσων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των διεθνών προτύπων για την 
υγιεινή και ιατρική της εργασίας. 

 Την επιδημιολογική διερεύνηση των κάθε είδους ατυχημάτων και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη 
τους. 

 Τον καθορισμό κανόνων και μέτρων για την υγιεινή μητρότητας και των παιδιών βρεφικής και 
προσχολικής ηλικίας. 

 Τη παρακολούθηση και μελέτη στοιχείων που αφορούν στην μητρική, νεογνική, βρεφική και παιδική 
νοσηρότητα και θνησιμότητα και. 

 Τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση εθνικής διατροφικής πολιτικής, για την προστασία και 
προαγωγή της υγείας σε εθνικό επίπεδο. 

 Τα θέματα, που αφορούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, προς τις Οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά 
με το κάπνισμα. 

 Την υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. 
 Τη συμμετοχή στη διαμόρφωση των οδηγιών του Π.Ο.Υ. και της Ε.Ε., την παρακολούθηση της 

εφαρμογής τους και την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας. 
 Τη συνεργασία και συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες με διεθνείς οργανισμούς. 

γ. Το Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
 Τον καθορισμό των υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που από 

την λειτουργία της επηρεάζεται η δημόσια υγεία. 
 Τον καθορισμό μέτρων και σχεδίων υγειονομικού ελέγχου των εγκαταστάσεων των ως άνω επιχειρήσεων 

και του προσωπικού τους. 
 Τον καθορισμό μέτρων υγειονομικού ελέγχου σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, συγκοινωνιακά μέσα, 

δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. 
 Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων υγειονομικών ελέγχων και επιθεωρήσεων.  
 Την επεξεργασία και έκδοση Υγειονομικής Νομοθεσίας, και το συντονισμό για την κωδικοποίηση της, 

καθώς και την εναρμόνιση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του έργου των υπηρεσιών υγειονομικού ελέγχου. 
 Τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε. Ε. για τα παραπάνω 
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Περίγραμμα 2.2.3.2: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Υγιεινής Περιβάλλοντος 

α. Το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Υδάτων και Αποβλήτων έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
 Τη μελέτη, προγραμματισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων που 

αφορούν στην υγειονομική προστασία και εξυγίανση των υδάτων, των υδρεύσεων και 
αποχετεύσεων, τον έλεγχο της ποιότητας των πόσιμων νερών και των ακτών κολύμβησης κλπ. 

 Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών και την εφαρμογή της 
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής. 

 Την παροχή οδηγιών και διενέργεια ερευνών για διαπίστωση και παρακολούθηση της ποιότητας των 
νερών και των συνθηκών υγιεινής διάθεσης των λυμάτων και υγρών αποβλήτων. 

 Τον έλεγχο μελετών και έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων καθώς και επεξεργασίας 
νερών. 

 Τη μελέτη, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων και 
προγραμμάτων, που αφορούν στις κολυμβητικές. 

 Τις μελέτες περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 
β. Το Τμήμα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Ραδιενέργειας, Ιοντιζουσών και μη Ακτινοβολιών έχει τις εξής 

αρμοδιότητες. 
 Τη μελέτη των δημιουργούμενων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας από την αέρια και τη ραδιενεργό 

ρύπανση και τη θέσπιση μέτρων αντιμετώπισης αυτών. 
 Τη μελέτη, προγραμματισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων που 

αφορούν στην προαγωγή της καθαρότητας της ατμόσφαιρας, στον έλεγχο των πηγών 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στη ραδιενέργεια και στις ακτινοβολίες εν γένει. 

 Την παροχή οδηγιών και τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων και εξετάσεων, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων και η υπόδειξη μέτρων προστασίας από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, τη ραδιενεργό 
ρύπανση και τις κάθε είδους ακτινοβολίες. 

 Τη σύνταξη κανονισμών υγιεινής και τη θέσπιση προδιαγραφών υγιεινής διαχείρισης των αερίων 
αποβλήτων, των ραδιενεργών αποβλήτων ή καταλοίπων, και των μη ιονιζουσών ακτινοβολιών, για 
περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων. 

 Τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων 
παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών και εργαστηρίων ραδιοϊσοτόπων για ιατρικούς σκοπούς και 
ακτινολογικών και ακτινοθεραπευτικών εργαστηρίων, και τον έλεγχο της τήρησης αυτών. 

γ. Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής Μονάδων Υγείας και Οικισμών έχει αρμοδιότητες: 
 Την κατάρτιση προγραμμάτων προμήθειας εξοπλισμού επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων 

υγείας, καθώς και την εποπτεία για τα ανωτέρω έργα και εγκαταστάσεις. 
 Τη σύνταξη ενιαίων προδιαγραφών και κανονισμών λειτουργίας του ως άνω εξοπλισμού. 
 Τη μελέτη, προγραμματισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων που 

αφορούν στην υγιεινή συλλογή, αποκομιδή και διάθεση των στερεών απορριμμάτων και στην 
προστασία από τη ρύπανση με τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. 

 Την παροχή οδηγιών και τη διενέργεια ελέγχων για διαπίστωση και παρακολούθηση της ποιότητας 
του εδάφους, των νερών και των συνθηκών υγιεινής διάθεσης των στερεών και τοξικών αποβλήτων 
και την εκτίμηση των επιδράσεων αυτών στη Δημόσια Υγεία. 

 Τη μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων που αφορούν 
στην υγιεινή της κατοικίας, των οικισμών, των κοινόχρηστων χώρων, των εσωτερικών χώρων, 
εγκαταστάσεων και χώρων συγκέντρωσης ή διακίνησης κοινού. 

 Την παροχή οδηγιών και τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων για επισήμανση των συνθηκών υγιεινής 
των ανωτέρω και για τη λήψη μέτρων προστασίας και εξυγίανσης από τους υπόχρεους. 

 Τη θέσπιση μέτρων και την παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων και 
κανονισμών που αφορούν στον έλεγχο των θορύβων και κραδασμών. 
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Περίγραμμα 2.2.3.3. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Φαρμάκων & Φαρμακείων 

α. Το Τμήμα Φαρμακευτικών Φορέων, Φαρμάκων και Καλλυντικών έχει τις αρμοδιότητες: 

 Την εποπτεία του (Ε.Ο.Φ) και των θυγατρικών του εταιρειών και την έκδοση αποφάσεων για έγκριση 

δαπανών και επιχορηγήσεις προς αυτόν. 

 Την έκδοση αποφάσεων σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου συνταγογραφούμενων 

φαρμακευτικών προϊόντων 

 Τον καθορισμό της λειτουργίας της Επιτροπής Νοσοκομειακού Συνταγολογίου και την έγκριση 

έκδοσης και αναθεώρησης του Νοσοκομειακού Συνταγολογίου από τον Ε.Ο.Φ. 

 Τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων που ασχολούνται με την 

παραγωγή ή εμπορία φαρμακευτικών ουσιών και προϊόντων βιοτεχνολογίας. 

 Τον καθορισμό διαδικασιών και προϋποθέσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης 

φαρμακευτικών και λοιπών ειδών, και τη διαδικασία ελέγχου αυτών. 

 Τη γνωμοδότηση για τον καθορισμό των τιμών χονδρικής, νοσοκομειακής, λιανικής και άλλης ειδικής 

πώλησης των προϊόντων αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ.  

 Την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη της Ε. Ε. στον τομέα φαρμάκων και 

καλλυντικών και τη συμμετοχή στις διαδικασίες για τη διαμόρφωση των οδηγιών της Ε. Ε. 

 Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Φ. σχετικά με προδιαγραφές και 

προϋποθέσεις κυκλοφορίας φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, καθώς και εμπορίας - 

διακίνησης αυτών. 

β. Το Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 Τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών. 

 Την εξέταση προσφυγών επί θεμάτων Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών. 

 Την παροχή πληροφοριών στις Διευθύνσεις Υγείας των ΝΑ για θέματα της φαρμακευτικής 

νομοθεσίας που αφορούν Φαρμακεία και Φαρμακαποθήκες. 

 Την εποπτεία του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων. 

 Την τήρηση αρχείου λειτουργούντων φαρμακείων, φαρμακαποθηκών και φαρμακοποιών. 

γ. Το Τμήμα Ναρκωτικών έχει τις εξής αρμοδιότητες. 

 Την παρακολούθηση της εισαγωγής, παραγωγής, εξαγωγής, κυκλοφορίας και εμπορίας 

ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και των φαρμάκων που τις περιέχουν  

 Τη χορήγηση και ανάκληση αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και προμήθειας ναρκωτικών ή 

ψυχοτρόπων ουσιών και των φαρμάκων που τις περιέχουν. 

 Την προσθήκη, αφαίρεση ή μεταφορά ουσιών και ιδιοσκευασμάτων στους Πίνακες Ναρκωτικών 

καθώς και τον καθορισμό των προϋποθέσεων χορήγησης αυτών. 

 Την έγκριση χορήγησης ναρκωτικών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές και Φαρμακεία για 

θεραπευτικούς σκοπούς και τον έλεγχος της διακίνησής τους. 

 Την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών των ναρκωτικών. 

 Τον καθορισμό της τιμής των υπό του κράτους πωλουμένων ναρκωτικών  

 Την εποπτεία και τον έλεγχος στις Ειδικές Διαχειρίσεις Ναρκωτικών. 

 Την πρόταση για τη νομοθετική κύρωση και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων περί ναρκωτικών και 

ψυχοτρόπων ουσιών σε συνεργασία με το Γραφείο εξαρτησιογόνων ουσιών. 

 Την ευθύνη για την ενημέρωση των Διεθνών Οργανισμών ελέγχου ναρκωτικών για την κατανάλωση 

των ναρκωτικών και η σύνταξη της ετήσιας Έκθεσης για τα Ναρκωτικά. 

 Την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της περί ναρκωτικών 

νομοθεσίας.  
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Περίγραμμα 2.2.3.4: Αρμοδιότητες του Τμήματος Εξαρτησιογόνων Ουσιών. 
 

Το Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 Τον καθορισμό των όρων και τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας Συμβουλευτικών Σταθμών, 

Κέντρων και Θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, κοινωνικής 

επανένταξης ή άλλων μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τον έλεγχο αυτών. 

 Τη λήψη μέτρων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των ως άνω φορέων του δημοσίου και την 

εποπτεία των φορέων αυτών. 

 Την εποπτεία και επιχορήγηση του ΟΚΑΝΑ και όλων των άλλων φορέων αντίστοιχου έργου. 

 Την κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης, για τα 

ναρκωτικά, το αλκοόλ και την κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών. 

 Την κατάρτιση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης 

προσωπικού. 

 Τη συνεργασία με διεθνείς ή και κοινοτικούς οργανισμούς και φορείς και η συμμετοχή σε διεθνή ή 

και κοινοτικά προγράμματα και δραστηριότητες, που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος. 

 Την προώθηση της έρευνας σε θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. 

 Την προώθηση εισηγήσεων για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, που αφορά στα ναρκωτικά, στο 

αλκοόλ και στην κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών. 

 Τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων και το συντονισμό των ενεργειών για την παροχή 

ιατρικών, ιατροφαρμακευτικών, ψυχοθεραπευτικών, νοσηλευτικών, κοινωνικών και άλλων 

υπηρεσιών σε εξαρτημένα άτομα. 

 Το συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη των κοινωνικών και ιατρικών επιπτώσεων της 

τοξικομανίας. 

 Την οργάνωση της κοινωνικής και ιατρικής έρευνας γύρω από το πρόβλημα της τοξικομανίας. 

 Τον προγραμματισμό για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την ιατρική αντιμετώπιση της 

τοξικομανίας σε συνεργασία και με άλλους ελληνικούς, διεθνείς φορείς. 

 Τη μελέτη, αξιολόγηση και έγκριση των θεραπευτικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση της 

τοξικομανίας. 

 Το συντονισμό των ενεργειών και η εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων για την 

προσέλκυση των τοξικομανών στη χρήση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών μέσω των 

θεραπευτικών μονάδων ή κέντρων απεξάρτησης. 

 Τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων, που αφορούν τη δραστηριότητα και λειτουργία των 

υπηρεσιών περίθαλψης τοξικομανών, η παρακολούθηση της ανάπτυξης και οργάνωσης τους και 

η εφαρμογή μηχανογραφικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της δραστηριότητας και 

λειτουργίας τους, καθώς και της αξιολόγησης του έργου τους. 

 Τη συμμετοχή στις σχετικές διεργασίες της Ε. Ε. και των διεθνών οργανισμών σε θέματα 

αρμοδιότητας του Τμήματος, τη συμμετοχή στη διαμόρφωση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, την παρακολούθηση της εφαρμογής τους και την εναρμόνιση προς αυτές της 

Ελληνικής Νομοθεσίας. 

 Την πρόταση προγραμμάτων ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού για την αντιμετώπιση 

και την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της τοξικοεξάρτησης. 
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Το ανθρώπινο δυναμικό των κεντρικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, 

σε ότι αφορά τις κύριες ειδικότητες στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας, συνοψίζεται στον Πίνακα 

2.2.1. Συνολικά στις υπηρεσίες του Υπουργείου, υπηρετούν 14 γιατροί Δημόσιας Υγείας και 

μόλις 7 Επόπτες Δημόσιας Υγείας και 4 Επισκέπτες Υγείας. 

 

Πίνακας 2.2.1: Στελέχωση των κεντρικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με προσωπικό 
Δημόσιας Υγείας. 

 
Κλάδος/ Ειδικότητα Οργανικές Υπηρετούντες Κενές 

ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας 29 14 15 

ΠΕ Ιατρών  3  

ΠΕ Υγιεινολόγων Μηχανικών  1  

ΠΕ Φαρμακοποιών  5  

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 11 4 7 

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 12 7 5 

Λοιπό προσωπικό  27  

 

 

2.3 Περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας  

2.3.1 Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας 
 
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ιδρύθηκαν για πρώτη φορά με τους νόμους 

2503 και 2517 του 1997, ως Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας ενταγμένες στον οργανισμό 

των αντίστοιχων Περιφερειών. Με τις ΥΑ 357/98 και 509/99, καθορίστηκαν οι οργανικές 

θέσεις προσωπικού τους. Στη συνέχεια, με το Ν 3172/2003 οι υπηρεσίες αυτές 

μετονομάσθηκαν σε Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας. Με το Ν 3370/05, οι 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας διαιρέθηκαν σε δύο, εκ των 

οποίων το μεν Τμήμα Πρόνοιας παρέμεινε στις Περιφέρειες, ενώ η Διεύθυνση Δημόσιας 

Υγείας περιήλθε στην αρμοδιότητα της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ. Μετά τη συγχώνευση των 17 

Δ.Υ.Π.Ε. σε 6 Υγειονομικές Περιφέρειες, παραμένει ασαφές εάν επήλθε και αντίστοιχη 

συγχώνευση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας. 

Σκοπός και αρμοδιότητες. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας υλοποιεί στην 

περιφέρεια, τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, εποπτεύει τις 

νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ενώ οργανώνει, μόνη της ή σε συνεργασία με 

άλλες υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή 

της δημόσιας υγείας, είτε στο σύνολο της Περιφέρειας είτε σε συγκεκριμένα τμήματα, 

περιοχές ή ομάδες του πληθυσμού.  
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Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας είναι: 

 Η προστασία και η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην αντίστοιχη 

Υγειονομική Περιφέρεια. 

 Η παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού της 

περιφέρειας, ο προσδιορισμός των αναγκών Δημόσιας Υγείας και ο 

καθορισμός στόχων. 

 Η ανάπτυξη προγραμμάτων, δράσεων και πολιτικών πρόληψης και προαγωγής 

της υγείας, περιβαλλοντικής, δημόσιας και επαγγελματικής υγιεινής. 

 Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των φορέων Δημόσιας Υγείας της 

Περιφέρειας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία. 

 Η μελέτη και πρόταση μέτρων για την πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή 

υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της Περιφέρειας. 

 Η μελέτη και πρόταση ρυθμίσεων κατάλληλων για την προστασία του 

πληθυσμού από ατυχήματα. 

 
 
 

Σε περίπτωση εμφάνισης κινδύνου για τη δημόσια υγεία, ο Διοικητής της Υγειονομικής 

Περιφέρειας μπορεί να εκδίδει περιφερειακές υγειονομικές διατάξεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας, οι οποίες μπορούν να έχουν ισχύ είτε στο σύνολο είτε σε μέρος της 

συγκεκριμένης Περιφέρειας ή να έχουν καθορισμένη διάρκεια ισχύος. 

 

Διάρθρωση: Σύμφωνα με το Ν 3172/2003 και τις τροποποιήσεις του με βάση το Ν 3370/05, 

κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα 

(Διάγραμμα 2.3.1): 

 

α) Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας 

β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Περιβάλλοντος 

γ) Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας και 

δ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης 

Οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα 2.3.1. 
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Διάγραμμα 2.3.1: Οργανόγραμμα Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

 
 

 
 

Στελέχωση: Η προβλεπόμενη και υφιστάμενη στελέχωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας φαίνεται στους Πίνακες 2.3.1 και 2.3.2. Οι δύο πίνακες δείχνουν 

χαρακτηριστικά, ότι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας δεν έχουν ουσιαστικά 

συγκροτηθεί, αφού σε καμία από αυτές δεν υπηρετεί Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Επισκέπτης 

Υγείας, Υγιεινολόγος Μηχανικός, Κτηνίατρος, ή άλλο επάγγελμα Δημόσιας Υγείας, πλην 

ορισμένων Γιατρών Δημόσιας Υγείας που υπηρετούν σε 5 από τις 13 περιφέρειες.  

 

Υφιστάμενη κατάσταση των υπηρεσιών: Οι διαδοχικές αλλαγές στο διοικητικό καθεστώς των 

περιφερειακών υπηρεσιών και η μη στελέχωσή τους, δεν επέτρεψαν την ανάπτυξή τους. Έτσι, 

οι υπηρεσίες αυτές δεν υφίστανται ακόμη και δεν λειτουργούν. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
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Περίγραμμα 2.3.1: Αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. 

α. Το Τμήμα Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Επαγγελμάτων Υγείας έχει τις παρακάτω 

    αρμοδιότητες: 

 Μελετά τις ανάγκες Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και εισηγείται δράσεις και προγράμ-

ματα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων ή προτεραιοτήτων. 

 Μεριμνά για τη συνεργασία με τις νομαρχιακές και δημοτικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και τις 

υπηρεσίες το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με τη Δημόσια Υγεία και παρακολουθεί και 

εποπτεύει την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων Δημόσιας Υγείας. 

 Παρακολουθεί, εποπτεύει και εξασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην 

πιστοποίηση των πάσης φύσεως υπηρεσιών και επαγγελμάτων υγείας στην Περιφέρεια. 

 Συντονίζει το έργο όλων των φορέων υγείας οποιασδήποτε νομικής μορφής της Περιφέρειας. 

 Μελετά ρυθμίσεις για την πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας. 

 Είναι αρμόδιο για την καταγραφή και ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων που αφορούν 

στη Δημόσια Υγεία και στη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια. 

β. Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Περιβάλλοντος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Ελέγχει την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων που αφορούν στην προστασία και εξυγίανση των 

νερών, των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακτών, κολυμβητικών δεξαμενών. 

 Ελέγχει την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων που αφορούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων 

και των όρων υγιεινής των εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων, η δραστηριότητα των οποίων μπορεί 

να επηρεάσει τη Δημόσια Υγεία. 

 Ελέγχει την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, στην προστασία από το θόρυβο και τους κραδασμούς, την προστασία από τις 

ιονίζουσες ακτινοβολίες και τα μαγνητικά πεδία. 

 Εφαρμόζει τις οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. στην αντίστοιχη Περιφέρεια. 

γ. Το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Εποπτεύει και μεριμνά για την καλή εφαρμογή του εθνικού προγράμματος εμβολιασμών και 

παρακολουθεί την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού στην Περιφέρεια. 

 Εποπτεύει και μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 

νοσημάτων, των ζωοανθρωπονόσων και κάθε άλλου λοιμώδους νοσήματος. 

 Συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, των οποίων η δραστηριότητα 

αφορά στην εφαρμογή των εμβολιασμών και την πρόληψη των λοιμωδών. 

 Δύναται να οργανώνει και να συντονίζει τα προγράμματα αγωγής υγείας, πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας στον πληθυσμό της Περιφέρειας. 

δ. Το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Οργανώνει και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υποχρεωτική δήλωση και 

καταγραφή των λοιμωδών νοσημάτων. 

 Οργανώνει και εποπτεύει την παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας του πληθυσμού της 

Περιφέρειας, των προβλημάτων Δημόσιας Υγείας και των εν γένει αναγκών υγείας. 

 Καταγράφει και αναλύει τα επιδημιολογικά και κοινωνικά δεδομένα, με σκοπό την παρακολούθηση 

της υγείας του πληθυσμού και της πορείας της Δημόσιας Υγείας, για τη χάραξη πολιτικής Δημόσιας 

Υγείας στην Περιφέρεια. 

 Συνεργάζεται με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και κάθε άλλον αρμόδιο φορέα το 

αντικείμενο, του οποίου σχετίζεται με την επιδημιολογική επιτήρηση στην Ελλάδα. 

 Οργανώνει και εποπτεύει τις υπηρεσίες σχολικής υγιεινής στην Περιφέρεια και σε συνεργασία με τις 

λοιπές υπηρεσίες υγείας, τις νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, οργανώνει την αγωγή υγείας 

καθώς και προγράμματα ενημέρωσης και προαγωγής των συνθηκών υγιεινής στα σχολεία. 
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Πίνακας 2.3.1: Στελέχωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (2002). 

Περιφέρειες Προβλεπόμενες 
οργανικές 

Υπηρε-
τούντες 

(%) κάλυψη 
θέσεων 

Επαγγέλματα 
Δημόσιας Υγείας 

Διοικητικοί - 
Άλλοι 

Αττική (?) 13 (?) 7 6 

Κεντρ. Μακεδονία 32 3     9% 3 - 

Ανατ. Μακεδ.-Θράκη 14 2    14% 2 - 

Δυτ. Μακεδονία 11 2    15% 1 1 

Θεσσαλία 11 0    0% - - 

Ήπειρος 13 2    15% - 2 

Ιόνιοι Νήσοι 11 3    27% 2 1 

Στ. Ελλάδα (?) 2 (?) - 2 

Δυτ. Ελλάδα 14 4    28% 2 2 

Πελοπόννησος 11 1     9% - 1 

Βορ. Αιγαίο 21 1     5% - 1 

Νοτ. Αιγαίο 13 1     7% 1 - 

Κρήτη 14 4   27% - 4 

ΣΥΝΟΛΟ  165* 38    13,9%(*) 18 20 
(*)Στις 11 υπηρεσίες για τις οποίες αναφέρονται οι οργανικές. 

 

 
Πίνακας 2.3.2: Στελέχωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με επαγγέλματα υγείας, 

κατά ειδικότητα (2002). 

Περιφέρειες 

Γιατροί-Ο
δοντίατροι 

Δ
ημόσ

ιας Υγείας 

Γιατροί Ειδικοτήτω
ν 

Ο
δοντίατροι 

Ψ
υχολόγοι 

Κοινω
νιολόγοι 

Φ
αρμακοποιοί 

 

Υγιεινολόγοι Μ
ηχανικοί 

Κτηνίατροι 

Επισ
κέπτες 

Υγείας 

Επόπτες 
Δ
ημόσ. Υγείας 

Ν
οσηλευτές 

Κοινω
νικής 

Εργασ
ίας 

Σύνολο 

Αττική 7 - - - - - - - - - - 7 
Κεντρ. Μακεδονία 3 - - - - - - - - - - 3 
Αν. Μακεδ- Θράκη - 2 - - - - - - - - - 2 
Δυτ. Μακεδονία - - - - - - - - - 1 - 1 
Θεσσαλία - - - - - - - - - - - - 
Ήπειρος - - - - - - - - - - - - 
Ιόνιοι Νήσοι 2 - - - - - - - - - - 2 
Στ. Ελλάδα - - - - - - - - - - - - 
Δυτ. Ελλάδα 2 - - - - - - - - - - 2 
Πελοπόννησος - - - - - - - - - - - - 
Βορ. Αιγαίο - - - - - - - - - - - - 
Νοτ. Αιγαίο 1 - - - - - - - - - - 1 
Κρήτη - - - - - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ  15 2 - - - - - - - 1 - 18 
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2.3.2 Περιφερειακά Συμβούλια Δημόσιας Υγείας 
 
Σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, προβλέπεται η συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου 

Δημόσιας Υγείας, στο οποίο προεδρεύει ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας και στο 

οποίο μετέχουν οι προϊστάμενοι των νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, των 

υπηρεσιών το έργο των οποίων σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και των υπηρεσιών υγείας της 

Περιφέρειας. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Συντονίζει τις δράσεις δημόσιας υγείας όλων των συμμετεχόντων φορέων και 

υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

 Γνωμοδοτεί, εισηγείται ή αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την ανάπτυξη 

υπηρεσιών, προγραμμάτων και δράσεων δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια. 

 Γνωμοδοτεί για κάθε ερώτημα σχετικό με τη δημόσια υγεία, το οποίο τίθεται από 

τα όργανα διοίκησης της συγκεκριμένης Περιφέρειας. 

 Γνωμοδοτεί για κάθε ερώτημα σχετικό με τη δημόσια υγεία, το οποίο τίθεται από 

τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τις Δημοτικές Αρχές της συγκεκριμένης 

Περιφέρειας. 

 

Εξαιτίας των προαναφερθέντων διαδοχικών αλλαγών στην οργανική ένταξη των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, τα περισσότερα Περιφερειακά Συμβούλια 

Δημόσιας Υγείας δεν κατέστη ακόμη δυνατόν ούτε να συγκροτηθούν, ενώ κανένα εξ αυτών 

δεν έχει ακόμη λειτουργήσει. 
 

2.4. Νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας  
 
Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αποτελούν συνέχεια 

των νομαρχιακών Διευθύνσεων Υγιεινής, οι οποίες έχουν μακρά διαδρομή και σημαντική 

συμβολή στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.  
 

2.4.1  Υπηρεσιακή ένταξη και οργανική διάρθρωση 
 
Η ίδρυση υπηρεσιών Υγιεινής σε νομαρχιακό επίπεδο έχει τις ρίζες ήδη από τον 19ο αιώνα. 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αποτέλεσαν για δεκαετίες τον κύριο μηχανισμό Δημόσιας 

Υγείας της χώρας, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας. Με αυτή την 
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υπηρεσιακή ένταξη, η οργανική τους διάρθρωση και αρμοδιότητες καθορίστηκαν για 

τελευταία φορά το 1989, με το ΠΔ 224/89. 

Με την ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με το Ν 2218/94, όλες οι υπηρεσίες και οι 

αρμοδιότητες των νομαρχιακών διευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας περιήλθαν στη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι κατά νομούς ΝΑ απέκτησαν δικούς τους Οργανισμούς, 

στους οποίους περιέλαβαν τις προϋπάρχουσες νομαρχιακές υπηρεσίες. Στην πλειονότητά 

τους, οι διάφορες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις διατήρησαν την ίδια δομή και τις ίδιες 

αρμοδιότητες των υφισταμένων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, το προϋπάρχον ΠΔ 224/89 

"Οργάνωση Νομαρχιακών υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας" προσδιόρισε σε μεγάλο βαθμό 

και τη εικόνα των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας μετά την ίδρυση της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης.  

Τέλος, με το Ν 3172/03, θεσμοθετήθηκε ένα ενιαίο πλαίσιο οργανισμού των νομαρχιακών 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, προς το οποίο θα πρέπει να προσαρμοσθούν όλες οι 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.  

Σύμφωνα με το Ν 3172/03, κάθε νομαρχιακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνει στη 

διάρθρωσή της τα παρακάτω Τμήματα (Διάγραμμα 2.4.1): 

 

α) Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής,  

β) Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας,  

γ) Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου. 

δ) Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας και  

ε) Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων. 

 

Εντούτοις, από την ψήφιση του Ν 3172/03, δεν υπήρξαν μέχρι τώρα μεταβολές στους 

υφιστάμενους Οργανισμούς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και συμμόρφωση προς τις 

διατάξεις του νόμου 3172. Σχεδόν το σύνολο των ΝΑ διατηρούν τη διάρθρωση που 

υιοθέτησαν στον πρώτο τους  Οργανισμό, ο οποίος   είναι κατά κανόνα σύμφωνα με το ΠΔ 

224/89.  

 

Η διάρθρωση αυτή, με μικρές αποκλίσεις, περιλαμβάνει τα Τμήματα: 

 

α) Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, 

β) Το Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας (το οποίο ασκεί και τις αρμοδιότητες Φαρμακείων και 

Φαρμάκων). 

γ) Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Υγείας και 

δ) Το Τμήμα Γραμματείας 
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Διάγραμμα 2.4.1: Οργανόγραμμα Νομαρχιακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

 

 

2.4.2 Αρμοδιότητες 
 
Οι ισχύουσες αρμοδιότητες έχουν καθορισθεί στους οργανισμούς των ΝΑ με βάση το 

ΠΔ 224/89. Σύμφωνα με αυτό, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των νομαρχιακών 

Διευθύνσεων Υγιεινής συνοψίζονται στο περίγραμμα 2.4.1. 

Επιπλέον, με βάση το Ν 3172/2003, οι νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 

μπορούν: 

 

α) Να υλοποιούν προγράμματα Δημόσιας Υγείας που οργανώνονται από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το 

κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου 

Υπουργείου, 

β) Να υλοποιούν έκτακτα προγράμματα Δημόσιας Υγείας, τα οποία εκτελούνται 

με έκτακτη χρηματοδότηση, καθώς και 

γ) Να υλοποιούν προγράμματα Δημόσιας Υγείας που χρηματοδοτούνται από 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

δ) Να οργανώνουν αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Περιφερειακές 

Υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας 

Υγείας στην περιοχή της αρμοδιότητας τους, που να απευθύνονται σε ειδικές 

ομάδες του πληθυσμού. 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ & 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
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Περίγραμμα 2.4.1. Αρμοδιότητες νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

1.Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής  
 Εφαρμογή Υγειονομικού Κανονισμού και υγειονομικών διατάξεων 
 Έλεγχος υγιεινής ύδρευσης και αποχέτευσης 
 Έλεγχος τροφίμων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
 Εφαρμογή διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων 
 Περιβαλλοντική, αστική και αγροτική υγιεινή, έλεγχος διάθεσης αποβλήτων 
 Έκδοση αδειών για τα ανωτέρω 

2. Τμήματα Υπηρεσιών  Υγείας 
 Έκδοση αδειών και έλεγχος καλής λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών 
 Έκδοση αδειών και έλεγχος λειτουργίας εργαστηρίων, φαρμακείων, οδοντιατρείων, 

φυσικοθεραπευτηρίων κλπ 
 Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας και έλεγχος αυτών 

3. Τμήματα Προστασίας και Προαγωγής Υγείας  
 Εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και προληπτικής ιατρικής 
 Εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας μητέρας - παιδιού 
 Εφαρμογή προγραμμάτων για τα χρόνια και δυσίατα νοσήματα 
 Δήλωση, καταγραφή και επιδημιολογική έρευνα λοιμωδών νοσημάτων και επιδημιών 
 Αγωγή και προαγωγή Υγείας 

 
 

Συνεργασία και συντονισμός με τις περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες Δημόσιας 

Υγείας. Σύμφωνα με τους νόμους 3172/03 και 3370/05, η εποπτεία και ο έλεγχος των 

νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, σε ότι αφορά την τήρηση της υφιστάμενης 

νομοθεσίας, ασκείται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας. 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των 

νομαρχιακών, περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών δημόσιας υγείας, προβλέπεται, 

ότι οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Ο.Τ.Α. 

υποχρεούνται: 

α) Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, 

β) Να διευκολύνουν τον έλεγχο που ασκείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.ΣΥ.Δ.Υ. ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας, 

γ) Να παρέχουν κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας και του Ε.ΣΥ.Δ.Υ. 

δ) Να υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, εντός του 

πρώτου διμήνου κάθε έτους, έκθεση πεπραγμένων και αποτελεσμάτων για το 

αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους κατά το προηγούμενο έτος, εκτίμηση της 

κατάστασης της δημόσιας υγείας και ετήσιο προγραμματισμό δράσης. 
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2.4.3  Στελέχωση 
 
Οι κύριες κατηγορίες προσωπικού στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας είναι οι Γιατροί 

Δημόσιας Υγείας, οι Επισκέπτες Υγείας και οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας.  

Η ικανότητα των υπηρεσιών να ανταποκριθούν στην αποστολή τους είναι άμεση 

συνάρτηση της στελέχωσης και της επάρκειας του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως στις 

τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες. 

Στον πίνακα 2.4.1 παρουσιάζεται η προβλεπόμενη και η υφιστάμενη στελέχωση των 

νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας σε ότι αφορά το ιατρικό προσωπικό, κατά 

γεωγραφικά διαμερίσματα. Διαπιστώνεται ότι από τις 140 προβλεπόμενες θέσεις Ιατρών 

Δημόσιας Υγείας είναι καλυμμένες συνολικά μόλις οι 33 (23,6%) και από τις 168 

προβλεπόμενες θέσεις γιατρών άλλων ειδικοτήτων και οδοντιάτρων, μόνο οι 40 (23,8%). Σε 

όλα τα διαμερίσματα, με εξαίρεση την Αττική και τη Μακεδονία, υπηρετούν 1 έως 3 Γιατροί 

Δημόσιας Υγείας και 0 ως 3 ακόμη άλλοι γιατροί ή οδοντίατροι. 

 

Πίνακας 2.4.1: Ιατρική στελέχωση των νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας κατά 

γεωγραφικά διαμερίσματα. 

 Γιατροί Δημόσιας Υγείας Γιατροί ειδικ.-Οδοντίατροι 

 Οργανικές Υπηρετούντες Οργανικές Υπηρετούντες 

Αττική 36 12 41 18 

Θράκη 7 1 9 3 

Μακεδονία 27 3 27 11 

Ήπειρος 8 2 11 2 

Θεσσαλία 9 2 4 3 

Στερεά Ελλάδα 9 3 15 0 

Πελοπόννησος 12 5 16 0 

Κρήτη 12 3 23 1 

Νησιά Αιγαίου 9 1 15 1 

Νησιά Ιονίου 11 1 7 1 

ΣΥΝΟΛΟ 140 33 168 40 

 

Στον πίνακα 2.4.2 παρουσιάζεται η στελέχωση των υπηρεσιών με Επισκέπτες Υγείας και 

Επόπτες Δημόσιας Υγείας. Σε όλη τη χώρα προβλέπονται 666 θέσεις Εποπτών Δημόσιας 

Υγείας, προβλέπονται 666 οργανικές θέσεις (1 θέση ανά 16.400 κατοίκους), από τις οποίες 

είναι καλυμμένες οι 338 (50,8%). Η αναλογία υπηρετούντων Εποπτών Δημόσιας Υγείας 

είναι 1 ανά 32.300 κατοίκους (!).Σε ότι αφορά τους Επισκέπτες Υγείας, προβλέπονται μόλις 

209 θέσεις (1 θέση ανά 52.200 κατοίκους !), από τις οποίες είναι καλυμμένες μόνο οι 73 

(34,9%). Η αναλογία υπηρετούντων Επισκεπτών Υγείας είναι 1 ανά 149.300 κατοίκους (!). 
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Πίνακας 2.4.2: Στελέχωση των νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με Επισκέπτες 

Υγείας και Επόπτες Δημόσιας Υγείας, κατά γεωγραφικά διαμερίσματα. 

 Επόπτες Δημόσιας Υγείας Επισκέπτες Υγείας 

 Οργανικές Υπηρετούντες Οργανικές Υπηρετούντες 

Αττική 148 78 42 13 

Θράκη 27 16 7 4 

Μακεδονία 142 71 40 13 

Ήπειρος 38 18 17 6 

Θεσσαλία 44 19 24 10 

Στερεά Ελλάδα 54 26 19 8 

Πελοπόννησος 75 38 20 6 

Κρήτη 43 25 15 6 

Νησιά Αιγαίου 67 34 16 6 

Νησιά Ιονίου 28 13 9 1 

ΣΥΝΟΛΟ 666 338 209 73 

 

Στον πίνακα 2.4.3 παρουσιάζεται η στελέχωση των νομαρχιακών υπηρεσιών με 

νοσοκόμες, μαίες, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, από τον οποίο προκύπτει και πάλι η 

εμφανής ανεπάρκεια της υφιστάμενης στελέχωσης. 

 

Πίνακας 2.4.3: Στελέχωση των νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με νοσηλεύτριες, 

μαίες, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, κατά γεωγραφικά διαμερίσματα. 

 Νοσηλεύτριες-Μαίες Διοικητικό & λοιπό προσωπικό 

 Οργανικές Υπηρετούντες Οργανικές(*) Υπηρετούντες 

Αττική  22  97 

Θράκη 10 7  12 

Μακεδονία(1) 28 16  43 

Ήπειρος(2) 26 6  8 

Θεσσαλία (;) (;)  (;) 

Στερεά Ελλάδα 12 3  32 

Πελοπόννησος(3) 21 11  5 

Κρήτη 17 7  10 

Νησιά Αιγαίου(4) 5 -  2 

Νησιά Ιονίου(5) 2 1  5 

ΣΥΝΟΛΟ 121 73  214 

(*) Οι περισσότερες ΝΑ έχουν ενιαίους οργανισμούς που δεν κάνουν διάκριση των οργανικών θέσεων 
διοικητικού προσωπικού κατά υπηρεσία. 

(1) Δεν περιλαμβάνονται οι νομοί Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Πιερίας, Χαλκιδικής. 
(2) Δεν περιλαμβάνεται ο νομός Άρτας. 
(3) Δεν περιλαμβάνονται οι νομοί Αρκαδίας και Κορινθίας. 
(4) Δεν περιλαμβάνονται οι νομοί Δωδεκανήσου, και Σάμου. 
(5) Δεν περιλαμβάνονται οι νομοί Κέρκυρας και Κεφαλληνίας. 
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Στον πίνακα 2.4.4 παρουσιάζεται αναλυτικά η στελέχωση των νομαρχιακών υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας, κατά νομό.  

Σε 33 νομούς της χώρας δεν υπηρετεί κανένας Γιατρός Δημόσιας Υγείας. Μάλιστα, στους 

18 από αυτούς δεν υπηρετεί ούτε οποιοσδήποτε άλλος γιατρός ή οδοντίατρος, έστω 

προσωρινά ή με απόσπαση, ενώ στους 15, υπηρετεί ένας κατά κανόνα αποσπασμένος 

Αγροτικός Γιατρός ή σπανιότερα αποσπασμένος γιατρός του ΕΣΥ.  

Σε ότι αφορά τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας, υπάρχουν 8 νομοί στους οποίους 

υπηρετούν 0 έως 2 Επόπτες Υγείας και άλλοι 8 νομοί με 3 υπηρετούντες Επόπτες. 

Σε 14 νομούς δεν υπηρετεί κανένας Επισκέπτης Υγείας, ενώ σε άλλους 17 νομούς υπηρετεί 

μόλις 1.  
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Πίνακας 2.4.4: Στελέχωση των νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας κατά νομό. 

  Ιατροί Δημόσ. Υγείας Ιατροί - Οδοντίατροι Επόπτες Δημ. Υγείας     Επισκέπτες Υγείας 
Νομός 

Οργανικ. Υπηρετ. Οργανικ. Υπηρετ. Οργανικ. Υπηρετ. Οργανικ. Υπηρετ. 

Αθηνών 22 6 20 7 56 49 24 7 
Αιτωλ/νίας 3 2 3 0 15 10 4 1 
Ανατ. Αττικής 8 2 4 1 45 7 5 2 
Αργολίδας 2 1 6 0 7 5 3 2 
Αρκαδίας(*) 2 0 0 0 10 2 3 0 
Άρτας(*) 1 0 0 1 2 0 3 3 
Αχαϊας 1 1 3 0 20 13 4 1 
Βοιωτίας(*) 1 0 0 0 7 1 1 0 
Γρεβενών 0 0 1 1 6 2 1 1 
Δράμας 3 0 2 1 6 6 3 0 
Δυτ. Αττικής 3 3 5 2 12 8 3 1 
Δωδεκανήσου(*) 3 1 2 0 20 8 1 1 
Έβρου 2 1 1 0 8 8 1 1 
Ευβοίας 1 1 4 0 13 5 5 2 
Ευρυτανίας 1 0 0 0 5 3 3 1 
Ζακύνθου 2 1 2 0 5 4 2 1 
Ηλείας 1 1 1 0 10 6 2 0 
Ημαθίας 1 0 3 1 10 4 3 3 
Ηρακλείου 6 2 12 1 15 12 9 4 
Θεσπρωτίας 1 0 1 0 8 2 2 0 
Θεσσαλονίκης(*) 7 1 0 0 50 18 10 0 
Ιωαννίνων 5 1 9 1 20 11 9 2 
Καβάλας(*) 5 0 0 1 7 6 3 0 
Καρδίτσας(*) 1 0 0 0 6 2 2 1 
Καστοριάς 1 0 2 0 7 4 2 2 
Κέρκυρας(*) 6 0 2 1 9 4 1 0 
Κεφαλληνίας(*) 2 0 0 0 8 2 5 0 
Κιλκίς 1 0 3 2 4 4 2 0 
Κοζάνης 3 0 4 1 15 6 6 3 
Κορινθίας(*) 1 0 0 0 10 3 2 1 
Κυκλάδων 2 0 5 0 28 14 10 2 
Λακωνίας 1 0 1 0 8 5 2 0 
Λάρισας(*) 4 0 0 0 18 8 8 2 
Λασιθίου 2 0 1 0 12 3 3 1 
Λέσβου 2 0 4 1 9 4 2 2 
Λευκάδας 1 0 3 0 6 3 1 0 
Μαγνησίας 4 2 4 2 12 5 6 2 
Μεσσηνίας 4 2 5 0 10 4 4 2 
Ξάνθης 0 0 4 2 11 5 3 2 
Πειραιά 3 1 12 8 35 14 10 3 
Πέλλας 2 1 3 0 6 6 2 1 
Πιερίας(*) 0 0 0 0 9 3 2 0 
Πρέβεζας 1 1 1 0 8 5 3 1 
Ρεθύμνου 3 1 4 0 8 4 5 1 
Ροδόπης 5 0 4 1 8 3 3 1 
Σάμου(*) 1 0 0 0 5 4 2 1 
Σερρών 2 0 6 1 8 5 3 2 
Τρικάλων(*) 0 0 0 1 8 4 8 5 
Φθιώτιδας 2 0 6 0 7 5 3 2 
Φλώρινας 1 0 2 2 6 3 2 1 
Φωκίδας 1 0 2 0 7 2 3 2 
Χαλκιδικής(*) 1 1 1 1 8 3 1 0 
Χανίων 1 0 6 1 8 6 5 3 
Χίου 1 0 4 0 5 4 1 0 

Σύνολο 140 33 168 40 666 338 209 73 
(*) Στοιχεία του 2002. 
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Πίνακας 2.4.4 (συνέχεια) 

             Νοσοκόμες Μαίες Διοικητικοί              Λοιποί 
Νομός 

Οργανικ. Υπηρετ. Οργανικ. Υπηρετ. Οργανικ. Υπηρετ. Οργανικ. Υπηρετ. 

Αθηνών  7  7  44  12 
Αιτωλ/νίας 1 0 0 0  7  6 
Ανατ. Αττικής 2 1 4 0  5 2 0 
Αργολίδας 4 4 1 1  8  0 
Αρκαδίας         
Άρτας         
Αχαϊας 3 1 0 0  7  2 
Βοιωτίας         
Γρεβενών 1 1 1 1 3 2 4 3 
Δράμας 0 2 1 1 13 7 16 4 
Δυτ. Αττικής 2 1 2 2  5 3 2 
Δωδεκανήσου         
Έβρου 0 1 1 1 3 3 2 2 
Ευβοίας 4 2 0 0 22 6 4 1 
Ευρυτανίας 0 0 0 0  1 0 0 
Ζακύνθου 1 0 0 0  6 5 2 
Ηλείας 5 2 2 0 19 1 1 0 
Ημαθίας 3 2 2 0 10 8 6 2 
Ηρακλείου 4 0 3 1 15 9 7 4 
Θεσπρωτίας 3 1 0 0  1 0 0 
Θεσσαλονίκης         
Ιωαννίνων 18 3 2 1  3 8 2 
Καβάλας         
Καρδίτσας         
Καστοριάς 2 0 1 1 5 2 3 0 
Κέρκυρας         
Κεφαλληνίας         
Κιλκίς 1 0 2 1 2 1 1 1 
Κοζάνης 2 1 0 0  1  1 
Κορινθίας         
Κυκλάδων 0 0 0 0 12 5 4 0 
Λακωνίας 0 0 1 0  0 2 2 
Λάρισας         
Λασιθίου 2 1 2 1  1  1 
Λέσβου 1 0 0 0   7 0 
Λευκάδας 1 1 0 0 5 5 3 2 
Μαγνησίας 3 0 0 0  5  3 
Μεσσηνίας 4 2 1 1 16 5 4 1 
Ξάνθης 3 3 2 1 6 0 7 2 
Πειραιά  0  1  23  6 
Πέλλας 0 0 2 1  4  1 
Πιερίας         
Πρέβεζας 2 1 1 0 8 1 2 1 
Ρεθύμνου 3 2 1 1 9 0 2 2 
Ροδόπης 3 1 1 0 7 3 6 2 
Σάμου         
Σερρών 3 2 5 2  1  3 
Τρικάλων         
Φθιώτιδας 2 1 1 0 12 5 7 3 
Φλώρινας 1 0 1 1 7 2 0 0 
Φωκίδας 3 0 1 0 2 1  2 
Χαλκιδικής         
Χανίων 2 1 0 0  5  3 
Χίου 3 0 1 0 9 3 7 2 

Σύνολο 92 47 42 26  196 113 80 
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2.4.4  Άλλες υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο 
 
Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν στη δημόσια υγεία:  

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούν ορισμένες αρμοδιότητες σημαντικές για τη 

δημόσια υγεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται: 

 Η ύδρευση 

 Η αποχέτευση και η διαχείριση των υγρών αποβλήτων 

 Η δημόσια καθαριότητα 

 Η αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων 

 Οι κολυμβητικές δεξαμενές 

 Οι λαϊκές αγορές 

 Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί 

 Τα γηροκομεία και τα ΚΑΠΗ 

 Η διενέργεια προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας κλπ. 

Οι νόμοι 3172 και 3370 αναφέρονται στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό να προσδιορίσουν νομοθετικά, ότι η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, κατά την άσκηση των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων τελείται έργο 

Δημόσιας Υγείας και συνεπώς οι δραστηριότητες αυτές διέπονται και πρέπει να ελέγχονται 

ως προς την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία. 

 

Δραστηριότητες Δημόσιας Υγείας από υπηρεσίες υγείας: 

Σε τοπικό τέλος επίπεδο, δραστηριότητα σε κάποιους τομείς της Δημόσιας Υγείας και 

κυρίως στον τομέα των εμβολιασμών αναπτύσσουν τα Κέντρα Υγείας και τα 

υποκαταστήματα του ΙΚΑ.  

 

Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία: 

Στο έργο της Δημόσιας Υγείας μετέχουν και σειρά άλλων υπηρεσιών, είτε του Υπουργείου 

Υγείας, είτε αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, όπως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (που έχουν 

ουσιώδη συμβολή στον έλεγχο των ζωοανθρωπονόσων και στην υγιεινή των ζωικών 

τροφίμων), οι Υπηρεσίες των Υπουργείων Γεωργίας, Ανάπτυξης (πρώην Εμπορίου) και η 

Αγορανομία στον έλεγχο των τροφίμων, του Υπουργείου Εργασίας στον τομέα της 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας στην Αγωγή Υγείας κλπ. 
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2.5 Εθνικοί Οργανισμοί Δημόσιας Υγείας  

2.5.1 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 
 
Ιδρύθηκε το 1992, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία «Κέντρο Ελέγχου 

Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)», αποτελώντας τον εθνικό φορέα για την πρόληψη και τη 

θεραπευτική αντιμετώπιση των ειδικών μεταδοτικών νοσημάτων, με έμφαση στο Σύνδρομο 

Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS), τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και 

τις Ιογενείς Ηπατίτιδες.  

Σταδιακά το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. επέκτεινε τη δραστηριότητά του στην αντιμετώπιση και άλλων 

λοιμωδών νοσημάτων (φυματίωση, νόσος των τρελών αγελάδων, νοσοκομειακές λοιμώξεις 

κλπ), οξέων συμβάντων Δημόσιας Υγείας από βιολογικά, τοξικά και χημικά αίτια, στην 

επιδημιολογική επιτήρηση κλπ 

Από το 2005, το Κ.Ε.Ε.Λ. μετονομάζεται σε Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε όλους τους τομείς της Δημόσιας Υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων των χρόνιων μη λοιμωδών νοσημάτων, των ατυχημάτων, της 

περιβαλλοντικής υγιεινής κλπ, ενώ ενσωματώνονται σ' αυτό το Κεντρικό Εργαστήριο 

Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ), τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) όπως 

επίσης και το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών. Επίσης, έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης 

Εργαστηρίων, Τμημάτων Α.Ε.Ι, Ε.Σ.Δ.Υ. και Μονάδων Νοσοκομείων ή άλλων φορέων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα ως Κέντρα Αναφοράς, για συγκεκριμένα θέματα Δημόσιας 

Υγείας. 
 

 

2.5.1.1 Οργανωτική Διάρθρωση και Ανθρώπινο Δυναμικό 
 
Σύμφωνα με το νόμο 2071/92, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο 

διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται από τον Υπουργό. 

Στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. λειτουργούν Επιστημονικές Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται από το ΔΣ 

και έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. 

Η οργανωτική διάρθρωση του ΚΕΕΛΠΝΟ υπήρξε αποτέλεσμα μιας, εξελικτικής πορείας, 

ανάλογης με την πορεία ανάπτυξης του οργανισμού.  

Εκτός από τα όργανα διοίκησης, η διάρθρωση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. περιλαμβάνει μια 

Διεύθυνση, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα: 

1. Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα 

2. Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υγείας 

3. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης 
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4. Τμήμα Διοικητικού Συντονισμού 

5. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης  

6. Τμήμα Εκπαίδευσης  

7. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κέντρων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ  

Με το Ν 3370/2005, η ως άνω διοικητική διάρθρωση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. αναδιοργανώνεται 

ριζικά. Σύμφωνα με το νέο οργανωτικό πρότυπο, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. συγκροτείται από επτά (7) 

Διευθύνσεις και συγκεκριμένα: 

(α) Διεύθυνση Λοιμωδών Νοσημάτων και Επειγόντων Συμβάντων 

(β) Διεύθυνση Πρόληψης Χρονιών μη-Λοιμωδών Νοσημάτων 

(γ) Διεύθυνση Πρόληψης και ελέγχου ατυχημάτων  

(δ) Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής  

(ε) Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας 

(στ) Διεύθυνση Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας  

(ζ) Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού και Στήριξης.  

Η διάρθρωση των διευθύνσεων αυτών και οι αρμοδιότητές τους πρόκειται να καθοριστούν 

με σχετικό ΠΔ. Εντούτοις, η νέα αυτή οργανωτική διάρθρωση δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. απασχολεί συνολικά 238 άτομα και επιπλέον άλλα 178 σε συνεργαζόμενους 

φορείς, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.5.1. 

 

Πίνακας 2.5.1: Ανθρώπινο δυναμικό ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ιατροί 42 12 

Λοιποί επιστήμονες 26 12 

Νοσηλευτές 31 10 

Επισκέπτες και Επόπτες Υγείας 7 3 

Παρασκευαστές-τεχνικοί 8 10 

Ψυχολόγοι- Κοινωνιολόγοι - 

Κοινωνικοί Λειτουργοί 
20 5 

Διοικητικοί 91 126 

Βοηθητικό προσωπικό 13  

ΣΥΝΟΛΟ 238 178 
 

 

 

Συνεργαζόμενοι φορείς. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, 

συνεργάζεται με μονάδες ειδικών λοιμώξεων και κέντρα αναφοράς σε όλη την επικράτεια, 

που φαίνονται στον πίνακα 2.5.2. 
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Πίνακας 2.5.2: Φορείς συνεργαζόμενοι με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΕΕΛΠΝΟ 

Μ.Ε.Λ. Ευαγγελισμού Κ.Α. ΣΚΑΕ Συντονιστικό Κέντρο 
Αιμοεπαγρύπνισης 

Μ.Ε.Λ. Σισμανόγλειου Κ.Α. Ε.Σ.Δ.Υ.     K.AΜυκητιασικών Λοιμώξεων 

Μ.Ε.Λ. ΙΚΑ Μελισσίων Κ.Α. Ανδ. Συγγρός Κ.Α. Ευκαιριακών Λοιμώξεων 

Μ.Ε.Λ. Τζανείου Κ.Α. Βορ. Ελλάδας Κέντρο Σπογγώδους 
Εγκεφαλοπάθειας 

Μ.Ε.Λ. ΑΧΕΠΑ Κ.Α. Ρετροϊών Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων 

Μ.Ε.Λ. Κρήτης Κ.Α. Ευαγγελισμού Κ.Α.  AIDS 

Μ.Ε.Λ. Ρόδου Κ.Α. Μυκοβακτηριδίων Κέντρο Ζωής 

Μ.Ε.Λ. Ιπποκρατείου Κ.Α. Νοτ. Ελλάδας Λοιπά Κέντρα Αναφοράς 

Μ.Ε.Λ. Αττικού Εργαστήριο Ανοσολογίας Νοσοκ. Λαϊκό  

Μ.Ε.Λ. Αγ. Σοφίας Νοσ. Λαϊκό  

Μ.Ε.Λ. Σωτηρίας   

Μ.Ε.Λ. Γεννηματά   
Μ.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης   
Μ.Ε.Λ. Λαϊκού   
Μ.Ε.Λ. Πάτρας   
Μ.Ε.Λ. Συγγρού   

 

 

 

2.5.1.2  Δραστηριότητες και Υπηρεσίες  
 
Οι κύριες δραστηριότητες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. είναι οι ακόλουθες. 

 
1.  Επιδημιολογική επιτήρηση και έλεγχος λοιμωδών νόσων 
 

Η επιδημιολογική επιτήρηση και ο έλεγχος των λοιμωδών νοσημάτων της χώρας είναι 

ευθύνη του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Στον τομέα αυτό, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. εφαρμόζει το "Βασικό 

Επιδημιολογικό Σύστημα Επιτήρησης Λοιμωδών Νόσων" το οποίο περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα δίκτυα (Διάγραμμα 2.5.1): 

α) Δίκτυο Υποχρεωτικώς Δηλουμένων Νοσημάτων 

Στοχεύει στη συλλογή δεδομένων για επιδημικά λοιμώδη νοσήματα, με τη 

συμπλήρωση ειδικής φόρμας - δήλωσης κάθε κρούσματος από τους κλινικούς και 

εργαστηριακούς ιατρούς και τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

β) Δίκτυο παρατηρητών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ενημερώνεται για ορισμένα κλινικά σύνδρομα (γαστρεντερετίδες, 

λοιμώξεις ανωτέρου αναπνευστικού κλπ) από δίκτυο ιατρών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας στην Αθήνα και επαρχία που συνεργάζονται μαζί του. 

γ) Κλινικοεργαστηριακά δίκτυα ειδικών παθογόνων 

Για ορισμένα λοιμώδη νοσήματα λειτουργούν εξειδικευμένα δίκτυα, με τα οποία 

γίνεται, πέραν της επιδημιολογικής, και ειδική κλινική και εργαστηριακή επεξεργασία 
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για ταυτοποίηση των παθογόνων αιτίων σε καθορισμένα εξειδικευμένα εργαστήρια. 

Τα ειδικά δίκτυα είναι της Λεγεωνέλλας, Εντεροπαθογόνων, Ζωονόσων, Ελονοσίας, 

Γρίπης. Μηνιγγίτιδας, Εντεροιών και SARS 

Επιπλέον, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει ιδρύσει σε διάφορους οργανισμούς, Νοσοκομεία, 

Πανεπιστήμια κλπ, ειδικά Κέντρα, όπως το Κέντρο Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας, 

το Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης, το Κέντρο Ευκαιριακών Λοιμώξεων και το Κέντρο 

Ευκαιριακών Μυκητιάσεων.  

δ) Δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης 

ΜΜεε  ττοο  δδίίκκττυυοο  ααυυττόό  θθαα  γγίίννεεττααιι  μμέέσσωω  ττοουυ  ΔΔιιααδδιικκττύύοουυ,,  ηη  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  εεππιισσττηημμόόννωωνν  ττηηςς  χχώώρρααςς  πποουυ  αασσχχοολλοούύννττααιι  μμεε  ττηη  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΥΥγγεείίαα  μμεε  

ττοο  ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

ε) Δίκτυο επιτήρησης νοσοκομειακών λοιμώξεων και αντοχής στα αντιβιοτικά 

Με το δίκτυο αυτό γίνεται καταγραφή και παρακολούθηση των νοσοκομειακών 

λοιμώξεων, με σκοπό τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό τους. Επίσης γίνεται 

επιτήρηση των στρατηγικών ορθής χρήσης αντιβιοτικών, σε συνεργασία με τις 

επιτροπές νοσοκομειακών λοιμώξεων των νοσοκομείων. 

στ) Επιτήρηση αναδυόμενων κινδύνων– οξέα συμβάντα Δημόσιας Υγείας 

Για την αντιμετώπιση οξέων συμβάντων Δημόσιας Υγείας το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. βρίσκεται 

σε 24ωρη ετοιμότητα, με ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή και συνεχή συνεργασία με 

αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας και άλλων υπηρεσιών. Η ετοιμότητα 

αφορά (i) αντιμετώπιση επιδημιών, (ii) αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας σε 

μετακινούμενους πληθυσμούς και (iii) αντιμετώπιση οξέων συμβάντων από 

πυρηνικούς, βιολογικούς και χημικούς παράγοντες. 

ΗΗ  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  εεππιιδδηημμίίααςς  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  κατάλληλης ομάδας Επιδημιολογικής 

Παρέμβασης, με επιστήμονες και υλικοτεχνική υποδομή, η οποία σε συνεργασία με τις 

τοπικές και τις κεντρικές Υπηρεσίες Υγείας μεριμνά για την αντιμετώπιση της επιδημίας 
 

Διάγραμμα 2.5.1: Βασικό επιδημιολογικό σύστημα επιτήρησης λοιμωδών νόσων 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ 
ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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2. Δράσεις του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για την αντιμετώπιση του AIDS  
 

Ο ρόλος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στην αντιμετώπιση της HIV/AIDS λοίμωξης είναι διπλός και 

αφορά την προστασία τόσο της ατομικής όσο και της Δημόσιας Υγείας. Στο 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. λειτουργούν γραφεία και υπηρεσίες με αντικείμενο την ολοκληρωμένη και 

σε όλα τα επίπεδα αντιμετώπιση της νόσου HIV. 

α) Γραφείο HIV/AIDS λοίμωξης 

Το Γραφείο HIV Λοίμωξης και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων είναι 

υπεύθυνο για την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, την εποπτεία χορήγησης 

αντιρετροικών φαρμάκων, τη συνεργασία με ένα εκτεταμένο δίκτυο Μονάδων 

Ειδικών Λοιμώξεων, Κλινικών και Εργαστηρίων.  

Το Γραφείο HIV υλοποιεί ή εποπτεύει τη διενέργεια επιστημονικών προγραμμάτων 

και δράσεων που σχετίζονται με τη λοίμωξη, μεριμνά για την έκδοση 

κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση της νόσου και για την έκδοση 

επιστημονικού και πληροφοριακού υλικού. 

β) Επιστημονικές επιτροπές 

Λειτουργούν τρεις γνωμοδοτικές επιτροπές, σχετικά με (α) την Επιδημιολογική 

Επιτήρηση της HIV λοίμωξης, (β) την Αντιρετροϊική Θεραπεία και (γ) την 

αξιολόγηση κρουσμάτων AIDS. 

γ) Ξενώνας ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης  

Ο Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, λειτουργεί από το 1993 στον Πειραιά ως 

περιφερειακή υπηρεσία ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., παρέχοντας φιλοξενία, ιατρο-φαρμακευτική 

περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη. 

δ) Οδοντιατρείο  

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. παρέχει εξειδικευμένη οδοντιατρική περίθαλψη στα οροθετικά HIV 

άτομα και τους ασθενείς με AIDS στο οδοντιατρείο του και απασχολεί 2 

οδοντιάτρους. 

ε) Συμβουλευτικός σταθμός και τηλεφωνική γραμμή για το AIDS 

To ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει ιδρύσει Συμβουλευτικό σταθμό και Τηλεφωνική Γραμμή για το 

AIDS που εδρεύουν στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» και στελεχώνεται από 

επιστήμονες με ειδική κατάρτιση. 

στ) Σταθμός ενημέρωσης πολιτών - ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεσσαλονίκης 

Το παράρτημα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στη Θεσσαλονίκη παρέχει ψυχολογική και 

κοινωνική υποστήριξη σε οροθετικά άτομα καθώς και στα συγγενικά τους 

πρόσωπα, ενημερώνει τον πληθυσμό για θέματα πρόληψης σε σχέση με τον 

HIV/AIDS και τα λοιπά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.  
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ζ) Τηλεφωνικές γραμμές Αθήνας και Θεσσαλονίκης  

Σκοπός της τηλεφωνικής γραμμής για το AIDS είναι ή άμεση και γρήγορη παροχή 

υπηρεσιών για τη λοίμωξη και την αντιμετώπισή της, η συμβουλευτική παρέμβαση 

και υποστήριξη σε προθετικά άτομα, αλλά και σε άτομα με AIDS-φοβία, καθώς και 

η παραπομπή των ατόμων σε άλλες υπηρεσίες, ανάλογα με το πρόβλημα. Η 

παροχή υπηρεσιών γίνεται ανώνυμα και εμπιστευτικά. 

η) Γραφείο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  

Το Γραφείο προγραμματίζει, οργανώνει, υλοποιεί και ελέγχει επιστημονικές 

δραστηριότητες, όπως η ψυχοκοινωνική στήριξη ασθενών με HIV/AIDS, η επίλυση 

κοινωνικών τους προβλημάτων, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντί 

τους και ο σχεδιασμός υπηρεσιών εξυπηρέτησής τους. Επίσης συντονίζει τη 

συνεργασία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Mη.KY.O.) που 

δραστηριοποιούνται εθελοντικά κατά του AIDS. 

 
 

3. Δράσεις για την καταπολέμηση ιογενών ηπατίτιδων 
 

α) Γραφείο ηπατίτιδας  

Οι Ιογενείς Ηπατίτιδες αποτελούν ένα από τα μείζονα προβλήματα της Δημόσιας 

Υγείας στην Ελλάδα, δεδομένου ότι οι νοσούντες στη χώρα μας ξεπερνούν τα 

500.000 άτομα. Το Γραφείο Ηπατίτιδας υλοποιεί το Εθνικό Πρόγραμμα Ηπατίτιδας 

του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. οι τρεις άξονες του οποίου είναι: 

- Η επιδημιολογική και οροεπιδημιολογική παρακολούθηση 

- Η ενημέρωση και εκπαίδευση του ιατρτικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των 

ευπαθών ομάδων και 

- Η προληπτική και θεραπευτική αγωγή. 

β) Δίκτυο Ηπατολογικών Ιατρείων 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Δικτύου Ηπατολογικών Ιατρείων και 

Μονάδων, με τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

• Επιδημιολογική καταγραφή, παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ιογενών 

ηπατίτιδων στον Ελλαδικό χώρο.  

• Εκπαίδευση προσωπικού και ενημέρωση κοινού στον τομέα των Ηπατίτιδων 

• Υλοποίηση Προγραμμάτων αντιηπατιτιδικού εμβολιασμού σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου. 

• Υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και χορήγηση υποτροφιών, με θέματα 

σχετικά με τις Ιογενείς Ηπατίτιδες 
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4. Αντιμετώπιση βιολογικών και τοξικών κινδύνων  
 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει την ευθύνη της ανταπόκρισης των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας σε 

συμβάντα βιοτρομοκρατίας με στόχο την ανίχνευση, την επιδημιολογική επιτήρηση, τη 

γρήγορη εργαστηριακή διάγνωση και την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου. Το 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει οργανώσει ένα σύστημα 24ωρης ετοιμότητας, με ανοικτή τηλεφωνική 

γραμμή, το οποίο συνεπικουρείται από την λειτουργία του δικτύου Συνδρομικής 

Επιτήρησης, παρέχοντας τη δυνατότητα συλλογής πληροφορίας σε πραγματικό 

χρόνο. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μετέχει στο επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Δημοσίας 

Τάξης για θέματα ασφάλειας και διαχείρισης των συνεπειών τέτοιων συμβάντων και 

διαθέτει  ειδική Ιατρική Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης και Επιτήρησης. Επίσης οργανώνει 

τη Λειτουργία Δικτύου Κλινικών και ερευνητικών εργαστηρίων για τη Βιοτρομοκρατία 

και συντονίζει τη λειτουργία Μονάδων μονώσεων / αρνητικής πίεσης σε τριτοβάθμια 

Νοσοκομεία καθώς και τη λειτουργία Δικτύου κλινικών Μονάδων λοιμώξεων. 

Επιπλέον, μεριμνά για την ενημέρωση του πληθυσμού, την εκπαίδευση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, την προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας και την 

επιτήρηση της αγοράς σε ότι αφορά την επάρκεια φαρμάκων και εμβολίων. 
 

5. Δημόσια Υγεία και μετακινούμενοι πληθυσμοί 
 

Για την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων υγείας σε λαθρομετανάστες ή σε 

άλλες ομάδες μετακινούμενων πληθυσμών που εισέρχονται μαζικά στη χώρα, το 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει οργανώσει κινητή μονάδα ιατρικής παρέμβασης για επί τόπου κλινικό 

και εργαστηριακό έλεγχο, με δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών, χορήγησης 

φαρμάκων κλπ. 

Ταυτόχρονα αναπτύσσει δράσεις ιατρικής φροντίδας σε μόνιμους καταυλισμούς, σε 

υγειονομικούς σταθμούς και σε μετακινούμενους πληθυσμούς. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει αναπτύξει πρόγραμμα αξιολόγησης 

κινδύνων στην Δημόσια Υγεία από μετακινούμενους πληθυσμούς. Πρόγραμμα 

επιτήρησης και ελέγχου νοσημάτων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία διενεργείται 

επίσης σε μετακινούμενους πληθυσμούς. 

 
 

6. Αντιμετώπιση φυματίωσης και ανθρωποζωονόσων 
 

Η φυματίωση αποτελεί παγκόσμιο υγειονομικό πρόβλημα που επιδεινώνεται κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, λόγω και των μετακινούμενων πληθυσμών. 

Στις δράσεις του Γραφείου Φυματίωσης και ανθρωποζωονόσων, με στόχο τον έλεγχο 

της φυματίωσης περιλαμβάνονται: 

 Εκτίμηση του κινδύνου μόλυνσης από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, κατά 

υγειονομικές περιφέρειες. 
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 Οργάνωση του Δικτύου επιδημιολογικής επιτήρησης της φυματίωσης. 

 Έκδοση θεραπευτικών οδηγιών εργαστηριακής διάγνωσης της φυματίωσης 

 Εκπαίδευση προσωπικού για την στελέχωση του Δικτύου επιδημιολογικής 

επιτήρησης φυματίωσης. 

 Ανίχνευση άτυπων μυκοβακτηριδίων στο περιβάλλον. 

Παράλληλα με την αντιμετώπιση της φυματίωσης γίνεται και έλεγχος σπλαχνικής 

λεϊσμανίασης, διάφορες δράσεις για τη βρουκέλλωση καθώς και επίσης δράσεις και 

έλεγχος για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια. 

 
 

7. Εθελοντισμός 
 

Στη δραστηριότητα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. περιλαμβάνεται η συνεργασία με Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις. Υλοποιούνται ειδικά προγράμματα αλληλοβοήθειας για ανθρωπιστική 

αναπτυξιακή βοήθεια από το εξωτερικό. 

 
 

8. Τμήμα παρεμβάσεων σε χώρους παροχής υγείας 
 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει αναλάβει δράσεις για την υλοποίηση, τον συντονισμό, την 

επιτήρηση και πρόληψη λοιμώξεων σε χώρους παροχής υγείας (νοσοκομεία, 

γηροκομεία, πρωτοβάθμιας περίθαλψης κ.τ.λ.) και συγκεκριμένα: 

 Λειτουργία δικτύου Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Νοσοκομείων 

 Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιτήρησης μικροβιακής αντοχής, 

ορθής χρήσης αντιβιοτικών κλπ 

 Σύνταξη Κατευθυντήριων Οδηγιών Αντιμετώπισης Λοιμώξεων, βάσει αρχών 

τεκμηρίωσης. 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. εστιάζει στο σχεδιασμό προγραμμάτων και εκστρατειών ενημέρωσης 

γενικού πληθυσμού και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στους κινδύνους από 

μεταδοτικές λοιμώξεις και στα μέτρα προφύλαξης. Υλοποιεί εκδηλώσεις για την 

ενημέρωση γύρω από τα λοιμώδη νοσήματα, οργανώνει Ημερίδες και εκδίδει 

ενημερωτικά έντυπα. 

 
 

9. Δράσεις ενημέρωσης - εκπαίδευσης 
 

Οι δράσεις ενημέρωσης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. εστιάζουν στο σχεδιασμό προγραμμάτων 

ενημέρωσης του πληθυσμού γύρω από τους κινδύνους από μεταδοτικές λοιμώξεις και 

τα μέτρα προφύλαξης, στη διάθεση επιστημονικού και άλλου υλικού, και ημερίδων, 

στην έκδοση ενημερωτικών εντύπων και ραδιοτηλεοπτικού υλικού κλπ. 

Παράλληλα, προωθούνται προγράμματα κατάρτισης του επιστημονικού προσωπικού 

του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπών επιστημόνων. 
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2.5.2 Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας - Περιφερειακά 
Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας 
 
2.5.2.1 Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας 
 

Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας ιδρύθηκε το 1920. Μέχρι το 2005, λειτουργούσε 

υπό την άμεση ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, ως οργανική μονάδα αυτού, υπαγόμενη στη 

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Από το 2005, με το 3370/2005, η αρμοδιότητά του 

περιήλθε στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι: 

1. Η βοήθεια στη διάγνωση, επισήμανση και λύση σημαντικών υγειονομικών και 

επιδημιολογικών προβλημάτων της χώρας, με εργαστηριακή υποστήριξη κρατικών 

φορέων (Δ/νσεις Δημ. Υγιεινής, ΕΦΕΤ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΔΕΥΑ, Νοσοκομεία, στρατιωτικές 

μονάδες, κλπ) για μικροβιολογικούς ελέγχους ποσίμων νερών, εμφιαλωμένων 

νερών, νερών αναψυχής, τροφίμων, βιολογικών προϊόντων. 

2. Η ερευνητική δραστηριότητα για την εφαρμογή νέων μεθόδων μικροβιολογικών 

αναλύσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα. 

3. Η εκπαίδευση προσωπικού άλλων συναφών υπηρεσιών 

4. Η συνεργασία με Εθνικά Κέντρα Αναφοράς, εργαστήρια Πανεπιστημιακών 

σχολών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΚΕΕΛ, ΕΣΔΥ, Γενικό Χημείο του 

Κράτους, ΙΓΜΕ κτλ. 

Το ΚΕΔΥ είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων και της Συμβουλευτικής Ομάδας 

Ευρωπαίων Μικροβιολόγων της Ε.Ε. (EMAG) για θέματα μικροβιολογικής ποιότητας νερού. 

Στα πλαίσια της αποστολής του, οι αρμοδιότητες του ΚΕΔΥ είναι οι ακόλουθες: 

1. Η άσκηση προληπτικού και κατασταλτικού υγειονομικού ελέγχου στα πόσιμα νερά, 

αναψυκτικά, γάλα, τρόφιμα που πραγματοποιείται με τη μικροβιολογική εξέταση 

στα είδη αυτά. 

2. Ο μικροβιολογικός έλεγχος θαλασσίων νερών για τον χαρακτηρισμό της 

καταλληλότητάς τους για κολύμβηση. 

3. Οι μικροβιολογικές, βιολογικές και λοιπές εξετάσεις βιολογικών προϊόντων προς 

διαπίστωση της στειρότητάς τους, της έλλειψης τοξικότητας ή πυρετογόνου 

δράσης. 

4. Η εκτέλεση παντοειδών διαγνωστικών και λοιπών εξετάσεων που εξυπηρετούν στην 

προάσπιση της Δημόσιας Υγείας (Διαγνωστικό Κέντρο Χολέρας) 

5. Η εξασφάλιση της ικανότητας άμεσης και ακριβούς διαχείρισης μεγάλου αριθμού 

αναλύσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, βιοτρομοκρατίας και κάθε 

άλλης κατάστασης ανάγκης. 
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6. Η συντήρηση, διακίνηση προς όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας και 

διάθεση εμβολίων, ορών και συναφών βιολογικών προϊόντων που προμηθεύεται 

από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης. 

7. Ο συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος του επιστημονικού έργου των Περιφερειακών 

Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) και η ανάπτυξη διατομεακής συνεργασίας 

και δράσης με άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. 

8. Η συμμετοχή σε διυπουργικές ομάδες και επιτροπές, ομάδες εργασίας της Ε.Ε., 

Δίκτυο Μικροβιολογικών Εργαστηρίων Νερού κλπ. 

 

 

2.5.2.2  Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας 
 
Η ίδρυση των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας προβλέπεται από το Ν 2519/97. 

Σκοπός των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας είναι: 

 Η εργαστηριακή υποστήριξη του έργου των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην 

Περιφέρειά του. 

 Ο εργαστηριακός έλεγχος της επεξεργασίας των λυμάτων. 

 Ο έλεγχος της λειτουργίας κάθε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού εργαστηρίου της 

Περιφέρειας, του οποίου η δραστηριότητα σχετίζεται με τη Δημόσια Υγεία. 

 Η τήρηση, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν από 

τους εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια. 

 Η συνεργασία με το ΚΕΔΥ, το ΚΕΕΛΠΝΟ, τους άλλους οργανισμούς Δημόσιας 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας και κάθε άλλο φορέα αρμόδιο για τη συλλογή, 

ανάλυση ή περαιτέρω διερεύνηση αντίστοιχων στοιχείων. 

 Η υποβολή αναφορών και την τακτική διαβίβαση στοιχείων στις αρμόδιες 

ελεγκτικές αρχές ή υπηρεσίες επιδημιολογικής επιτήρησης και σε δικαστικές 

αρχές, όταν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης διατάξεων για την προστασία της 

Δημόσιας Υγείας. 
 

Τα ΠΕΔΥ που προβλέπεται να ιδρυθούν είναι συνολικά 9. Εντούτοις, μόνο σε 5 από αυτά 

έχουν προχωρήσει οι εργασίες κατασκευής των υποδομών (Αλεξανδρούπολης, 

Θεσσαλονίκης, Μυτιλήνης, Ιωαννίνων και Ρόδου) και μόνο ένα από αυτά (της 

Θεσσαλονίκης) έχει εισέλθει σε φάση έναρξης μιας υποτυπώδους λειτουργίας. Τα υπόλοιπα 

4 που έχουν κατασκευασθεί δεν διαθέτουν προσωπικό και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη να 

λειτουργούν. 
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2.5.3 Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 
 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ιδρύθηκε το 1965. Είναι ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, 

που ορίζεται από τον Υπουργό. Στο Ινστιτούτο λειτουργεί επίσης και το Επιστημονικό 

Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους διευθυντές των Διευθύνσεων και Τομέων του. 

Σκοπός του ΙΥΠ είναι να παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας και να 

αναπτύξει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πεδίο της υγείας του παιδιού.  

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού είναι ο φορέας που υλοποιεί τα τρία εθνικά ανιχνευτικά 

προγράμματα κληρονομικών νοσημάτων της νεογνικής ηλικίας, για ολόκληρη τη χώρα. 

Ειδικότερα, η δραστηριότητά του περιλαμβάνει: 

 

α) Εξειδικευμένο κλινικο-εργαστηριακό έργο με έμφαση στην πρόληψη, έγκαιρη 

διάγνωση, αντιμετώπιση και γενετική συμβουλευτική νοσημάτων με σοβαρές 

συνέπειες: 

• Προληπτικός έλεγχος των νεογέννητων όλης της χώρας 

• Κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα 

• Άλλες γενετικές παθήσεις 

• Διαταραχές μεταβολισμού των οστών 

• Ενδοκρινικά νοσήματα 

β) Εξειδικευμένο έργο κοινωνικής και αναπτυξιακής παιδιατρικής, ψυχικής υγείας, 

πρωτοβάθμιας φροντίδας, προαγωγής της υγείας και της ποιότητας ζωής του 

παιδιού και της οικογένειας: 

• Εκτίμηση και καταγραφή του επιπέδου υγείας των παιδιών στην Ελλάδα 

• Μελέτη και υποστήριξη υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας 

• Μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων στη σωματική και ψυχική 

υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού 

• Αγωγή και προαγωγή υγείας του παιδιού και της οικογένειας 

• Μελέτη και πρόληψη της κακοποίησης-παραμέλησης του παιδιού 

• Αναπτυξιακή παιδιατρική 

• Σχολική υγεία και προαγωγή υγείας στα σχολεία 

• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και κοινοτική ανάπτυξη 

• Παιδική προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. 
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2.5.3.1  Οργανωτική Διάρθρωση 
 

Η οργανωτική διάρθρωση του Ινστιτούτου περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες: 

1. Διεύθυνση Κοινωνικής Παιδιατρικής.  

Περιλαμβάνει τους τομείς Οικολογίας, Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ανθρωπολογίας 

της Υγείας, Προαγωγής της Υγείας στα Σχολεία  και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  

2. Διεύθυνση Κοινωνικής Ψυχιατρικής  

3. Διεύθυνση Οικογενειακών Σχέσεων  

4. Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Διαφώτισης  

• Τομέας Στατιστικής και Τεκμηρίωσης  

5. Διεύθυνση Γενετικής  

6. Διεύθυνση Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων  

• Τομέας Μεταβολισμού Μετάλλων  

7. Διεύθυνση Βιοχημικών Ερευνών  

8. Διεύθυνση Βιοχημικών Εργαστηρίων  

9. Διεύθυνση Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας 

 

 

2.5.3.2  Προγράμματα και Δραστηριότητες του ΙΥΠ 
 

1. Διεύθυνση Κοινωνικής Παιδιατρικής: Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι: 

α) Η εκτίμηση και καταγραφή της κατάστασης υγείας των παιδιών στην Ελλάδα και 

μελέτη των υπηρεσιών υγείας.  

β) Η μελέτη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων στη σωματική και 

ψυχική υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού.  

γ) Η διενέργεια προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας.  

δ) Η διαμόρφωση προτάσεων σε θέματα δημόσιας υγείας, φροντίδας υγείας και 

οργάνωσης υπηρεσιών, προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού.  

 

Το έργο της Διεύθυνσης αφορά: 

- Την επιδημιολογική διερεύνηση της υγείας των παιδιών στην Ελλάδα και τη 

γνωμοδότηση σε θέματα δημόσιας υγείας. Διενεργεί συστηματικά ανάλυση της 

θνησιμότητας των παιδιών και των νέων και έχει δημιουργήσει σχετική βάση 

δεδομένων.  

- Επίσης, διενεργεί την επιλογή και αποδελτίωση της ελληνικής βιβλιογραφίας για τη 

βάση βιβλιογραφικών δεδομένων για το παιδί "ΙΡΙΣ" που λειτουργεί στο ΙΥΠ.  
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- Τη μελέτη της εγκυμοσύνης και της περιγεννητικής περιόδου, της χρήσης υπηρεσιών 

και της ανάπτυξης προγεννητικού ελέγχου και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές μελέτες.  

- Την επιδημιολογική εκτίμηση του εμβολιασμού παιδικών πληθυσμών. Εκδίδει το 

εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο "Εμβόλιο".  

- Την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων προαγωγής της υγείας στα σχολεία. 

- Την εκπαίδευση στην Κοινωνική Παιδιατρική. 

2. Διεύθυνση Κοινωνικής Ψυχιατρικής: Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι: 

α) Η έρευνα και μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 

και υγεία του παιδιού και του εφήβου με στόχο την εφαρμογή και την ενίσχυση 

προγραμμάτων που την προωθούν, στην οικογένεια και στον χώρο της 

εκπαίδευσης. 

β) Η εκπαίδευση παιδαγωγών και επαγγελματιών υγείας και η ευαισθητοποίηση 

γονέων σε θέματα διαπροσωπικών και οικογενειακών σχέσεων και ανάπτυξης του 

παιδιού.  

Το έργο της Διεύθυνσης έχει κύρια ερευνητική κατεύθυνση. 

3. Διεύθυνση Οικογενειακών Σχέσεων: Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι: 

α) Η μελέτη της οικογενειακής λειτουργίας και των κοινωνικών δομών και θεσμών που 

διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η ενδοοικογενειακή βία συντηρείται και 

αναπαράγεται. 

β) Η συμβουλευτική επαγγελματιών σε θέματα βίας στην οικογένεια. 

γ) Η κοινοτική ανάπτυξη και προαγωγή της υγείας. 

δ) Παρεμβάσεις και προτάσεις κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη της οικογένειας, 

την παιδική προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. 

ε) Το εξειδικευμένο κλινικό έργο στο πεδίο της βίας στην οικογένεια.  

4. Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Διαφώτισης - Τομέας Στατιστικής Τεκμηρίωσης: Το αντικείμενό του 

είναι: 

α) Η στατιστική ανάλυση ερευνητικών προγραμμάτων και 

β) Η δημιουργία και λειτουργία βάσεων επιστημονικών δεδομένων.  

5. Διεύθυνση Γενετικής: Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι: 

α) Η κλινικο-εργαστηριακή διερεύνηση γενετικών νοσημάτων, συνδρόμων και  

 διαταραχών αναπαραγωγής. 

β) Η γενετική συμβουλευτική σε πάσχοντες και τις οικογένειές τους καθώς και σε 

επαγγελματίες υγείας.  

Το έργο της Διεύθυνσης περιλαμβάνει καρυοτυπικό έλεγχο αίματος και δέρματος   

σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση, συγγενείς ανωμαλίες, κ.ά. καθώς και σε 

ενήλικες με προβλήματα αναπαραγωγής, και γενετική συμβουλευτική.  
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6. Διεύθυνση Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων: Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι: 

α) Η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος προληπτικού ελέγχου της 

φαινυλκετονουρίας και της έλλειψης του ενζύμου G6PD στα νεογνά όλης της 

χώρας (screening). 

β) Η κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση παιδιών με ενδογενές μεταβολικό νόσημα 

και η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, διαιτητική ρύθμιση και ψυχολογική 

υποστήριξη καθώς και γενετική συμβουλευτική στις οικογένειες. 

7. Διεύθυνση Βιοχημικών Εργαστηρίων: Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι: 

α) Η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος προληπτικού ελέγχου για συγγενή 

υποθυρεοειδισμό στα νεογέννητα όλης της χώρας (screening). 

β) Η εργαστηριακή διερεύνηση ενδοκρινοπαθειών.  

Τηρείται εθνικό αρχείο των παιδιών με πρωτοπαθή συγγενή υποθυρεοειδισμό και 

διερευνώνται οι μορφές και η διασπορά του στην Ελλάδα. Η Διεύθυνση συμμετέχει σε 

διεθνή προγράμματα ποιοτικού ελέγχου των ανιχνευτικών προγραμμάτων στα νεογνά.  

Επίσης, γίνεται διερεύνηση των διαταραχών μεταβολισμού του ασβεστίου, των οστών 

και της θυρεοειδικής λειτουργίας με μέτρηση ορμονών, αντισωμάτων και προϊόντων 

της δράσης τους. 

8. Διεύθυνση Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας: Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι: 

α) Η εργαστηριακή διερεύνηση, μελέτη της παθογένειας και πρόληψη κληρονομικών 

μεταβολικών νοσημάτων. 

β) Η εργαστηριακή διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών και η αξιολόγηση 

θεραπευτικών σχημάτων.  

 

 

2.5.4 Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur  
 
Η σύλληψη της ιδέας για την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur ανήκει στov Dr. O. 

Arnaud, διευθυντή της Υγειovoμικής Υπηρεσίας τού Γαλλικού Στρατού το 1915. Οι 

προσπάθειες καρπoφόρησαv το 1919, με την οικονομική συμβολή του Sir Basil Zaharoff και 

την επιστημονική καθοδήγηση του Dr Edmond Sergent, ενώ το Ivστιτoύτo Pasteur Παρισίων 

έθεσε υπό την προστασία τού την προσπάθεια αυτή. Η ενεργή δραστηριότητα του 

Ivστιτoύτoυ άρχισε το Φεβρoυάριo του 1920. 

 

Σύμφωνα με το πρώτο Καταστατικό Λειτουργίας του ΕΙΠ, όπως αυτό καθορίστηκε με ΒΔ της 

26/4/1919, οι σκoπoί του Ινστιτούτου είναι εξής:  
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- Η μελέτη και  καταπολέμηση των λoιμωδώv και παρασιτικών vόσωv 

- Η συμμετοχή στov αγώνα κατά της ελovoσίας και της φυματίωσης 

- Η παρασκευή εμβoλίωv και άλλων βιoλoγικώv ή θεραπευτικών πρoϊόvτωv 

- Η διδασκαλία της Μικρoβιoλoγίας 

Η σύγχρονη λειτουργία του Ινστιτούτου βασίζεται στο Ν 390/1976, με τον οποίο κυρώνεται η 

Σύμβαση της 24/10/1975 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γαλλικού Ινστιτούτου 

Pasteur. 

 

2.5.4.1  Οργανωτική Διάρθρωση 
 
Το ΕΙΠ αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχvoλoγίας, και από το Γαλλικό Ινστιτούτο Pasteur. Το ΕΙΠ διοικείται από εννεαμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο, με συμβoυλευτικό όργαvo τo Επιστημovικό Συμβoύλιo του Ινστιτούτου, 

πού αποτελείται από 6 μέλη.  

Η οργανωτική του διάρθρωση περιλαμβάνει μία Γενική Διεύθυνση, στην οποία ανήκουν τα 

ακόλουθα τμήματα: 

 Τμήμα Μικροβιολογίας, με εργαστήρια Βακτηριολογίας, Βιοτεχνολογίας, Ιολογίας, 

Κυτταρικής Ανοσολογίας, Μοριακής Γενετικής κλπ 

 Τμήμα Βιοχημείας, Ανοσολογίας, Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας  και 

Ανοσοβιοτεχνολογίας 

 Μονάδες Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών, (Αναπαραγωγής και Διάθεσης 

Πειραματοζώων, Διαγονιδιακής Τεχνολογίας και Οπτικής Μικροσκοπίας). 

 Κέντρα Αναφοράς Λοιμώξεων, Γρίππης, Εντεροϊών, Γονοκόκκου και Λεισμάνιας 

 Τμήμα Διάγνωσης και 

 Τμήμα Εμβολίων, που περιλαμβάνει τη Μονάδα Παραγωγής-Συσκευασίας και τη 

Μονάδα Ποιοτικού  Έλέγχου 

 

Το Ινστιτούτο διαθέτει συνολικά 136 άτομα επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. 

 

2.5.4.2  Δραστηριότητες και Υπηρεσίες 
 

Το ΕΙΠ έχει διπλό προσανατολισμό: Αφενός την προώθηση της έρευνας στα πεδία της 

Μικροβιολογίας και Βιοχημείας και αφετέρου την παροχή υπηρεσιών και την παραγωγή 

προϊόντων προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  84 

Α. Το ερευνητικό έργο του ΕΙΠ αναπτύσσεται στους τομείς των λοιμωδών νοσημάτων, της 

ανοσοβιολογίας, της νευροβιολογίας, την ανάπτυξης νέων τεχνολογιών αιχμής, όπως . 

μικροσυστοιχίες DNA, πρωτεομική κλπ 

Στα πλαίσια αυτά συνεργάζεται με ερευνητικές ομάδες σε διεθνή δίκτυα ερευνητών, μέσα 

από τα οποία διασφαλίζονται η παρακολούθηση της σύγχρονης έρευνας αλλά και τις 

αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Η συμμετοχή του Ε.Ι.Π στο Διεθνές Δίκτυο των Ινστιτούτων 

Παστέρ αποτελεί μια στρατηγική επιλογή προς την κατεύθυνση αυτή. 

Παράλληλα το Ε.Ι.Π στοχεύει στη διασύνδεση της έρευνας με τις κρατικές υπηρεσίες Υγείας 

σε στενή συνεργασία με την Γενική Γραμματεία 'Ερευνας και Τεχνολογίας και το Υπουργείο 

Υγείας, έτσι ώστε η στρατηγική του να συμβαδίζει με τις εθνικές προτεραιότητες και να 

εξασφαλίζονται ανάλογες χρηματοδοτήσεις. 
 

Β. Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων Δημόσιας Υγείας (εμβόλια, εξειδικευμένη διάγνωση, 

Κέντρα Αναφοράς) αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται η 

δραστηριότητα του ΕΙΠ.  

1. Οι Μονάδες Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών του ΕΙΠ (Αναπαραγωγής και 

Διάθεσης Πειραματοζώων, Διαγονιδιακής Τεχνολογίας, Οπτικής Μικροσκοπίας) 

δημιουργήθηκαν, αναπτύχθηκαν και υποστηρίζονται από τα ερευνητικά 

εργαστήρια του Ινστιτούτου. Λειτουργούν ως τεχνολογικές πλατφόρμες που 

παρέχουν υπηρεσίες όχι μόνο στους ερευνητές του ΕΙΠ αλλά και σε ερευνητές των 

Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Κέντρων, των ιδιωτικών Φαρμακευτικών 

Βιομηχανιών, στον εθνικό και διεθνή χώρο κατόπιν σύναψης συνεργασιών και 

ειδικών συμφωνιών ή συμβολαίων. 

2. Τα Κέντρα Αναφοράς Λοιμώξεων (Γρίππης, Εντεροϊών, Γονοκόκκου και Λεϊσμάνιας) 

έχουν μια σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση των αντίστοιχων νοσημάτων. 

Μάλιστα, τα Κέντρα Αναφοράς της Γρίππης και των Εντεροϊών είναι τα μόνα 

αναγνωρισμένα στην Ελλάδα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ 

καταβάλλονται προσπάθειες και τα υπόλοιπα Κέντρα Αναφοράς να τύχουν 

ανάλογης αναγνώρισης. 

3. Το Τμήμα Διάγνωσης του ΕΙΠ διαθέτει την ανάλογη υποδομή και τεχνογνωσία για 

την προσφορά μιας σειράς υπηρεσιών προς δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται άμεσα με τη Δημόσια Υγεία. Οι υπηρεσίες 

αυτές περιλαμβάνουν: 

• Υγειονομικό έλεγχος προσωπικού, τροφίμων και νερών ξενοδοχειακών 

μονάδων.  

• Έλεγχοι αντιμικροβιακής δράσης απολυμαντικών ουσιών.  

• Προσδιορισμό αντιμικροβιακής δράσης νέων ουσιών.  

• Δοκιμές στειρότητας βιομηχανικών προϊόντων.  
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• Εκτίμηση αποστειρωτικής ικανότητας μονάδων αποστείρωσης νοσοκομειακών 

αποβλήτων 

4. Η Μονάδα Εμβολίων του Ινστιτούτου Pasteur είναι η μοναδική στη χώρα μας που 

παράγει και συσκευάζει εμβόλια και βιολογικά προϊόντα από το 1923. Από το 1988, 

η Μονάδα λειτουργεί κάτω από τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις 

Ευρωπαϊκές οδηγίες και τον ΕΟΦ. Η λειτουργία της υποστηρίζεται από το 

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και τη Μονάδα Πειραματοζώων. 

 Τα προϊόντα της Μονάδας διατίθενται κυρίως στο Υπουργείο Υγείας και το ΙΚΑ. 

 Επίσης η Μονάδα καλύπτει ανάγκες άλλων φορέων όποτε της ζητηθεί, ενώ έχει 

στηρίξει με τη διάθεση εμβολίων και άλλων βιολογικών προϊόντων ανθρωπιστικές 

αποστολές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Τέλος οι ιδιώτες ιατροί μπορούν να 

προμηθευτούν απευθείας από το Ινστιτούτο φυματίνη. 

5. Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου λειτουργεί ανεξάρτητα από την Μονάδα 

Εμβολίων του ΕΙΠ, και εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή 

Φαρμακοποϊία και το PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-Οperation Sheme) 

πρότυπα, καθώς και τα πρότυπα ΕΝ 45001, ISO17025. 

 Είναι εξουσιοδοτημένο από Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας να 

εκτελεί ελέγχους σε εμβόλια και βιολογικά προϊόντα για λογαριασμό του 

Υπουργείου Υγείας Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και για λογαριασμό του 

Ε.Ο.Φ. Το Εργαστήριο έχει την ευθύνη ελέγχου του 80% των διακινουμένων από τον 

δημόσιο τομέα εμβολίων. Γίνεται ανάπτυξη και παραγωγή νέων διαγνωστικών 

προϊόντων και υπάρχει συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα.  

 Από το 1993 λειτουργεί στο εργαστήριο το Κέντρο Αναφοράς για την Ανοσολογική 

Απόκρισης. 

 

2.5.5 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) 
 

Η Υγειονομική Σχολή Αθηνών (ΥΣΑ) ιδρύθηκε το 1929, με στόχο τη μετεκπαίδευση 

επιστημόνων, ικανών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας.  

Η Υγειονομική Σχολή Αθηνών, με το Νόμο Ν. 2194/94, Άρθρο 3 που συμπληρώθηκε με τις 

διατάξεις του Ν. 2517/97 και του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 τεύχος Α') μετονομάζεται σε Εθνική 

Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), αποτελεί Eκπαιδευτικό και Eρευνητικό ίδρυμα με τη μορφή 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι 

τίτλοι σπουδών που απονέμει αποτελούν μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης διάρκειας ενός 

έτους στη Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 
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Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με την σημερινή οργανωτική της δομή και τα γνωστικά 

αντικείμενα των Τομέων της, έχει ως αποστολή να ανταποκριθεί εκπαιδευτικά και ερευνητικά 

στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημόσια Υγεία. 

 

Σκοπός της ΕΣΔΥ είναι:  

 Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

 Η επιστημονική έρευνα. 

 Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη Δημόσια Υγεία, την Προαγωγή Υγείας, τη 

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Κοινωνική πολιτική. 

Κύριο διοικητικό όργανο της Σχολής είναι το Συμβούλιο των Καθηγητών, πρόεδρος του 

οποίου είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής. 

2.5.5.1  Διάρθρωση 
 

Η ΕΣΔΥ είναι διαρθρωμένη σε 12 Τομείς, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών 

αντικειμένων της Δημόσιας Υγείας. Οι Τομείς αυτοί είναι: 

1. Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής  

2. Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων 

3. Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής 

4. Γενικής και Εφαρμοσμένης εις την Υγιεινή Μικροβιολογίας και Ανοσοβιολογίας 

5. Υγιεινής της Διατροφής και Βιοχημείας  

6. Υγιεινής του Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής 

7. Ευγονικής και Υγιεινής Μητρότητας και Παιδικής Ηλικίας 

8. Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής 

9. Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 

10. Κοινωνιολογίας 

11. Οικονομικών της Υγείας  

12. Αρχών Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας 
 

2.5.5.2  Δραστηριότητες 
 

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας έχει διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη Δημόσια 

Υγεία στη χώρα μας. Η δραστηριότητά της είναι ταυτόχρονα εκπαιδευτική, ερευνητική και 

συμβουλευτική. Είναι η μοναδική σχολή Δημόσιας Υγείας της χώρας και αντιπροσωπεύει τη 

σημαντικότερη δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.  

Εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην ΕΣΔΥ έχουν οργανωθεί δύο εκπαιδευτικά προγράμματα: 

α) Το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας και 

β) Το Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. 
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Επιπλέον, η Σχολή υλοποιεί για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας δύο ακόμη 

εκπαιδευτικά προγράμματα και συγκεκριμένα: 

α) Ειδικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 1 έτους στην ειδικότητα της 

Ιατρικής της Εργασίας και 

β) Ειδικό πρόγραμμα Επιδημιολογίας, Στατιστικής και Μεθοδολογίας Έρευνας 

διάρκειας 1 έτους για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. 

Ερευνητικό έργο. Από το 1985 η ΕΣΔΥ διαθέτει Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, 

μέσω του οποίου υλοποιεί μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών και 

εφαρμοσμένων προγραμμάτων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. 

 

2.5.6 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) 
 

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ιδρύθηκε με το Ν. 2741/1999. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. που 

τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. αποτελεί τον κύριο φορέα ελέγχου τροφίμων στον Ελλαδικό χώρο. Σύμφωνα με 

τον ιδρυτικό του νόμο, η αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι: 

 Η προστασία του καταναλωτή με τη διασφάλιση της εισαγωγής, της 

παραγωγής και της διακίνησης υγιεινών τροφίμων,  

 Η πιστοποίηση της ποιότητας και η ποιοτική αναβάθμιση των τροφίμων,  

 Η αποτροπή φαινομένων νοθείας καθώς και η μέριμνα για την αποτροπή 

της παραπλάνησης και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του 

καταναλωτή.  

Στη συνέχεια, με την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας 93/43/ΕΟΚ σχετικά 

με την υγιεινή των τροφίμων, [Κ.Υ.Α. 487 "Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 93/43/ΕΚ του Συμβουλίου" (Φ.Ε.Κ. 1219/Β/04.10.00)], ορίστηκε ο ΕΦΕΤ ως ο επίσημος 

Οργανισμός ο οποίος θα ελέγχει τη σωστή ανάπτυξη, εφαρμογή και τήρηση των 

συστημάτων διασφάλισης υγιεινής των τροφίμων (H.A.C.C.P.), υποχρεωτικών σε όλες τις 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα των τροφίμων.  

Πέρα τούτου, με την Κ.Υ.Α. 588/2000 (Φ.Ε.Κ. 1375/2000), συγκροτήθηκε στον ΕΦΕΤ 

Επιστημονική Επιτροπή για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση προγράμματος ελέγχου και 

παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (Γ.Τ.Ο.) στα διάφορα τρόφιμα και 

συστατικά τροφίμων.  
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2.5.6.1  Οργανωτική Διάρθρωση 
 

Η οργανική διάρθρωση του Ε.Φ.Ε.Τ. περιλαμβάνει (α) την κεντρική και (β) τις περιφερειακές 

του υπηρεσίες. 

α) Η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει την ακόλουθη διάρθρωση:  

• Γραφείο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου  

• Γενική Διεύθυνση  

• Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου  

• Γραφείο Τύπου και Δημοσίων σχέσεων  

• Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών.  

• Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη  

• Διεύθυνση Ελέγχων Επιχειρήσεων  

• Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων  

• Διεύθυνση Αξιολόγησης - Εγκρίσεων  

• Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών  

• Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης - Πληροφορικής  

• Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης  

β) Οι προβλεπόμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι 13 και βρίσκονται 

στις έδρες των αντίστοιχων περιφερειών. Από αυτές έχουν ενεργοποιηθεί και 

λειτουργούν οι 6. 

 
 

2.5.6.2  Στελέχωση 
 

Ο οργανισμός του ΕΦΕΤ προβλέπει συνολικά 530 θέσεις μονίμου προσωπικού και 40 θέσεις 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Από αυτές οι 153 

ανήκουν στην κεντρική υπηρεσία του ΕΦΕΤ και οι υπόλοιπες στις περιφερειακές. Οι 

προβλεπόμενες θέσεις του μόνιμου προσωπικού περιλαμβάνουν 334 θέσεις ΠΕ διαφόρων 

ειδικοτήτων, 121 θέσεις ΤΕ και 75 θέσεις λοιπού προσωπικού. 

Σε σχέση με την προβλεπόμενη στελέχωση, το πραγματικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει 

σήμερα ο ΕΦΕΤ φτάνει τους 182 υπαλλήλους (ποσοστό κάλυψης των οργανικών 34,3%), 

από τους οποίους οι 70 στην κεντρική υπηρεσία και οι 112 στις 6 περιφερειακές (πίνακας 

2.5.3). Το ποσοστό κάλυψης των θέσεων αποκλειστικά στις λειτουργούσες περιφερειακές 

υπηρεσίες είναι 44,4%. 

Είναι φανερό, ότι με τη στελέχωση αυτή, το ελεγκτικό έργο του ΕΦΕΤ απέναντι στον τεράστιο 

αριθμό των λειτουργούντων επιχειρήσεων τροφίμων, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς 

τη συνδρομή των νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 
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Πίνακας 2.5.3: Στελέχωση του ΕΦΕΤ. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

Κεντρική Υπηρεσία 153 70 

Περ. Δ/νση Αττικής 70 39 

Περ. Δ/νση Κεντρ. Μακεδονίας 69 33 

Περ. Δ/νση Δυτ. Ελλάδος 32 15 

Περ. Δ/νση Κρήτης 27 10 

Περ. Δ/νση Θεσσαλίας 32 11 

Περ. Δ/νση Ηπείρου 22  4 

ΣΥΝΟΛΟ 405 182 
 

 

 

2.5.6.3  Σκοπός και Αποστολή του ΕΦΕΤ 
 

Η αποστολή του ΕΦΕΤ σε ότι αφορά την προστασία του καταναλωτή, την πιστοποίηση της 

ποιότητας και την αποτροπή φαινομένων νοθείας και παραπλάνησης του καταναλωτή 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 

• Τη διεξαγωγή συστηματικών επιθεωρήσεων σε επιχειρήσεις τροφίμων για τον 

έλεγχο της τήρησης των κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και Ορθής 

Βιομηχανικής Πρακτικής, καθώς και των συστημάτων διασφάλισης υγιεινής των 

τροφίμων (H.A.C.C.P.).  

• Το συστηματικό έλεγχο των τροφίμων κατά την διακίνηση, εμπορία και διάθεση 

τους.  

• Την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τους παραγωγικούς κλάδους, μέσω της 

έκδοσης οδηγών υγιεινής, σεμιναρίων κλπ.  

• Την αντιμετώπιση των διαφόρων διατροφικών κρίσεων. 

• Τη διαμόρφωση ελληνικών θέσεων στην ΕΕ σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.  

• Την εισήγηση για τη διαμόρφωση εθνικής νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας 

τροφίμων.  

• Την επικοινωνία με τον καταναλωτή με σκοπό την πληροφόρησή του και την 

εκπαίδευσή του σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.  

• Την προστασία του καταναλωτή από δόλιες ή παραπλανητικές εμπορικές 

πρακτικές ή από τη νόθευση των τροφίμων.  

• Το συντονισμό των νομαρχιακών υπηρεσιών που ασκούν έλεγχο σε θέματα 

ασφάλειας τροφίμων.  

• Την εγκατάσταση περισσότερο αποτελεσματικών συστημάτων αξιολόγησης, 

παρακολούθησης και διαχείρισης των διατροφικών κινδύνων. 
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2.5.6.4  Έργο και Αρμοδιότητες 
 

Στο πλαίσιο της αποστολής του και της νομοθεσίας που τον διέπει, οι αρμοδιότητες του 

ΕΦΕΤ είναι οι ακόλουθες: 

• Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα 

προσφερόμενα στην κατανάλωση τρόφιμα και οι πρώτες ύλες ή οι πρόσθετες 

ύλες που προορίζονται για προσθήκη σε τρόφιμα, με σκοπό την προστασία της 

δημόσιας υγείας και την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών.  

• Καθορίζει τα πρότυπα και τις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται η μελέτη 

και εφαρμογή των συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων, και τις 

προδιαγραφές για τους επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την εγκατάσταση 

τέτοιων συστημάτων στις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και με το προσωπικό 

που θα εργαστεί στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων που 

εγκαθίστανται στις επιχειρήσεις τροφίμων.  

• Καθορίζει ή επικυρώνει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 852/2004 και κάθε άλλο συναφή κανόνα διεθνούς και κοινοτικού 

δικαίου και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει 

τους υγειονομικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων 

και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να είναι τα τρόφιμα ασφαλή και 

υγιεινά.  

• Τηρεί μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων και καθορίζει τα προγράμματα ελέγχων 

που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του ή από άλλες αρχές και υπηρεσίες.  

• Διενεργεί με τα όργανά του ή παραγγέλλει σε άλλες αρχές ή υπηρεσίες, 

συντονίζει και διευθύνει τους ελέγχους στα στάδια της παρασκευής, της 

μεταποίησης, της παραγωγής, της συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, 

διανομής, διακίνησης, προσφοράς προς πώληση ή της διάθεσης στον 

καταναλωτή στα νωπά ή επεξεργασμένα τρόφιμα που παράγονται, διακινούνται 

ή εισάγονται στη χώρα μας ή εξάγονται από αυτήν. Διενεργεί επίσης ελέγχους 

στα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Οι έλεγχοι 

συνίστανται σε επιθεωρήσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, στον έλεγχο του 

συστήματος παραγωγής των επιχειρήσεων, στη διενέργεια δειγματοληψιών και 

αναλύσεων τροφίμων κλπ.  

• Η επιθεώρηση περιλαμβάνει κυρίως τον έλεγχο των πρώτων και πρόσθετων 

υλών, των τροφίμων κατά την παραγωγική διαδικασία των τελικών προϊόντων, 

της τήρησης των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων τροφίμων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, της υγείας και υγιεινής 

του προσωπικού, του καθαρισμού, απολύμανσης και καταπολέμησης 
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τρωκτικών και εντόμων, της συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και 

διανομής των τροφίμων. Επίσης ελέγχεται η τήρηση των τεχνολογικών 

παραμέτρων που απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία από τις επιχειρήσεις 

τροφίμων, καθώς και η επισήμανση των τροφίμων.  

• Ο έλεγχος του συστήματος παραγωγής υγιεινών προϊόντων περιλαμβάνει τον 

έλεγχο των κρίσιμων σημείων ελέγχου κατά την παραγωγική διαδικασία 

(HACCP), τον έλεγχο των μέτρων πρόληψης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για 

την αντιμετώπιση των κινδύνων, τον έλεγχο των παραμέτρων επεξεργασίας και 

συντήρησης (όπως θέρμανσης και ψύξης), τον έλεγχο της κατάλληλης 

εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων, καθώς και τον έλεγχο των 

αρχείων που τεκμηριώνουν την τήρηση του συστήματος.  

• Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών 

Οργανισμών για τη διαμόρφωση των σχετικών με τις αρμοδιότητές του 

αποφάσεων, μεριμνά για την προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες, 

αποφάσεις κανονισμούς και συστάσεις, που εκδίδονται από τα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα της 

αρμοδιότητός του και αποτελεί το σύνδεσμο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών σε θέματα ελέγχου 

τροφίμων και στο πλαίσιο του συστήματος άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων 

που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων.  

• Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, που σχετίζονται με το 

αντικείμενό του, συνεργάζεται με φορείς με συναφές αντικείμενο για το σκοπό 

αυτόν και εισηγείται προτάσεις για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε 

θέματα της αρμοδιότητός του.  

• Συλλέγει επεξεργάζεται και τηρεί πληροφορίες στατιστικά στοιχεία και μητρώα 

σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του, τις 

επιχειρήσεις τροφίμων και τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του.  

• Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση του 

προσωπικού του για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στις νέες 

νομοθεσίες, καθώς και του καταναλωτή σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας 

τροφίμων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.  

• Ο Ε.Φ.Ε.Τ. μπορεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και του σκοπού του, με 

απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να επιχορηγεί ή να συμμετέχει σε 

προγράμματα, ημερίδες, συνέδρια και γενικότερα εκδηλώσεις δημοσίων 

υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, επιστημονικών 

εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, σωματείων ή ενώσεων.  

• Ασκεί κάθε άλλη συναφή προς τους σκοπούς του αρμοδιότητα.  
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2.5.6.5  Ελεγκτικό Έργο 
 

Ο ΕΦΕΤ πραγματοποιεί προγράμματα τακτικών και έκτακτων ελέγχων. Οι τακτικοί έλεγχοι 

γίνονται στη βάση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων παρακολούθησης. Οι έκτακτοι 

έλεγχοι επιβάλλονται μετά από καταγγελίες, ειδοποίηση από το σύστημα alert ή μετά από 

εκδήλωση διατροφικών κρίσεων. Οι τακτικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν: 

α) Τα κοινοτικά συντονισμένα προγράμματα παρακολούθησης και 

β) Τα εθνική προγράμματα παρακολούθησης. 

Τα Κοινοτικά Συντονισμένα Προγράμματα Παρακολούθησης αναφέρονται στον 

επίσημο έλεγχο των τροφίμων που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συστήνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιούνται- 

συντονίζονται από τις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές. Αφορούν:  

1. Τη συμμόρφωση με τη Κοινοτική Νομοθεσία  

2. Την προστασία της υγείας των καταναλωτών κατά το τμήμα της που εξαρτάται 

από την ασφάλεια των τροφίμων.  

3. Την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.  

4. Την προστασία του υγιούς εμπορίου στην ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων. 

Τα Εθνικά Προγράμματα Παρακολούθησης αναφέρονται στον επίσημο έλεγχο των 

τροφίμων που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Συντονίζονται - υλοποιούνται από τον 

Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ή άλλες Αρμόδιες Εθνικές Αρχές. Αφορούν:  

1. Τη συμμόρφωση με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.  

2. Την προστασία της υγείας των Ελλήνων καταναλωτών κατά το τμήμα της που 

εξαρτάται από την ασφάλεια των τροφίμων.  

3. Την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ελλήνων καταναλωτών.  

4. Την προστασία του υγιούς εμπορίου στην Ελληνική αγορά τροφίμων. 

Οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ περιλαμβάνουν: 

• Ελέγχους που αφορούν στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά,  

• Ελέγχους που αφορούν στα συστατικά και στις πρόσθετες ουσίες 

• Ελέγχους των σημάτων καταλληλότητας,  

• Ελέγχους που αφορούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές,  

• Ελέγχους που αφορούν την παρουσία χημικών και φυσικών ρυπαντών και 

ραδιενέργειας,  

• Ελέγχους που αφορούν την ποιότητα ή/ και νοθεία,  

• Ελέγχους που αφορούν τη σωστή επισήμανση,  

• Ελέγχους που αφορούν την παραπλανητική διαφήμιση, παρουσίαση,  

• Ελέγχους υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.  
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2.5.7 Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 
 
Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ιδρύθηκε το 1996, με το ΠΔ 

372/1996, με σκοπό τη διασύνδεση της βασικής με την εφαρμοσμένη βιοϊατρική έρευνα, στα 

πλαίσια των σύγχρονων ευρωπαϊκών αντιλήψεων. Είναι διαρθρωμένο σε 8 μείζονα 

ερευνητικά κέντρα βασικής και κλινικής έρευνας, τα οποία από διετίας αναπτύσσουν 

σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ο ϊδρυμα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό, ενώ το στελεχιακό του δυναμικό, μαζί με τους μεταπτυχιακού φοιτητές, φτάνει 

σήμερα τα 330 άτομα.  Η δραστηριότητα του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών στη 

Δημόσια Υγεία αναπτύσσεται γύρω από τους εξής ερευνητικούς τομείς: 

1. Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής, Νευροεπιστημών & Κοινωνικής Ψυχιατρικής 

Το κέντρο ασχολείται ερευνητικά με τον τομέα της Προληπτικής Ιατρικής, αποτυπώνει τα 

προβλήματα δημόσιας υγείας και εφαρμόζει μέτρα προστασίας και προαγωγής της υγείας.  
 

2. Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας 

Το κέντρο έχει αντικείμενο τη μελέτη των στοιχείων και καταστάσεων που δημιουργούν 

περιβαλλοντική ρύπανση και μόλυνση και τη μελέτη των προβλημάτων δημόσιας υγείας 

από αυτήν. 
 

3. Κέντρο Κλινικής Έρευνας 

Το κέντρο Κλινικής Έρευνας έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της παθοφυσιολογίας των 

νοσημάτων και την αξιολόγηση των θεραπευτικών μεθόδων. Το Κέντρο αναπτύσσει 

ερευνητική δραστηριότητα στην πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων του 

καρδιαγγειακού, των παθήσεων του αναπνευστικού, των νεοπλασιών και των μεταβολικών 

νοσημάτων. 
 

4. Βασική έρευνα σχετιζόμενη με συχνά νοσήματα 

Πέραν της αμιγούς κλινικής έρευνας, το Ίδρυμα αναπτύσσει δραστηριότητα στο επίπεδο της 

βασικής έρευνας για νοσήματα σημαντικά για τη δημόσια; Υγεία, όπως η νόσος του 

Parkinson, το Alzheimer κλπ. 

 

5. Τράπεζες βιολογικών υλικών 

Το Ίδρυμα διατηρεί (α) τη Δημόσια Τράπεζα Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και (β) την 

Εθνική Τράπεζα Βιολογικού Υλικού για τη διερεύνηση των σημαντικότερων νοσημάτων. 

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών μολονότι άρχισε να λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη 

πρόσφατα, έχει ήδη να επιδείξει ένα αξιόλογο ερευνητικό έργο.   
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2.5.8  Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ») 

ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '50, ως αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία και αρχικά 

ονομάστηκε Πυρηνικό Ερευνητικό Κέντρο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 

Ο αρχικός σκοπός του νεοϊδρυθέντος κέντρου ήταν η χρησιμοποίηση των πλεονεκτημάτων 

της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Το 1985, το Κέντρο μετονομάστηκε σε 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ») και έγινε 

αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), υπό την εποπτεία της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Οι επιστημονικές δραστηριότητες του Κέντρου υλοποιούνται μέσω οκτώ διοικητικά 

αυτόνομων Ινστιτούτων, τα οποία είναι:  

 Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής (ΙΠΦ),  

 Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας (ΙΠΤΑ),  

 Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών (ΙΕΥ),  

 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ),  

 Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής (ΙΜΕΛ),  

 Το Ινστιτούτο Φυσικοχημείας (ΙΦΧ),  

 Το Ινστιτούτο Βιολογίας (ΙΒ) και  

 το Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (ΙΡΡΠ). 

Οι δραστηριότητες των Ινστιτούτων αυτών αφορούν τομείς όπως: νανο-τεχνολογία, 

μικροσυστήματα, ολοκληρωμένα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, έλεγχο 

περιβαλλοντικών ρύπων, πυρηνική τεχνολογία & ακτινοπροστασία, τεχνολογίες 

επιταχυντικών συστημάτων και ανιχνευτικών διατάξεων, παρασκευή και χαρακτηρισμός 

καινοτόμων υλικών, βιοδραστικά μόρια, φυσικά προϊόντα και βιοτεχνολογία, τεχνολογίες 

φαρμάκων και διαγνωστικών, τηλεϊατρική, κ.α. 

Από το σύνολο των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων, αυτές που έχουν άμεση σχέση με 

τη Δημόσια Υγεία είναι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή των εθνικών και 

διεθνών κανονισμών ακτινοπροστασίας. Ο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» είναι ο μοναδικός και 

αποκλειστικός φορέας που είναι εξουσιοδοτημένος για την επιστημονική και τεχνική 

υποστήριξη της τήρησης των κανονισμών ακτινοπροστασίας σε όλη τη χώρα. Οι 

δραστηριότητες αυτές αναφέρονται στους παρακάτω τομείς: 

1. Τήρηση κανονισμών ακτινοπροστασίας των ιατρικών και οδοντιατρικών 

ακτινολογικών εργαστηρίων και εργαστηρίων ραδιοϊσοτόπων.  

 Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας (ΙΠΤΑ) του "Δημόκριτου" 

είναι ο μοναδικός και αποκλειστικά εξουσιοδοτημένος φορέας για την επιστημονική 
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και τεχνική υποστήριξη της τήρησης των κανονισμών ακτινοπροστασίας από τα 

ιατρικά εργαστήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε όλη τη χώρα. Οι 

αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Τον έλεγχο των συνθηκών ακτινοπροστασίας όλων των ιατρικών ακτινο-λογικών 

εργαστηρίων και εργαστηρίων ραδιοϊσοτόπων του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει: (i) έλεγχο των μελετών ακτινο-προστασίας, (ii) 

επιτόπιο έλεγχο και μετρήσεις κατά την αρχική λειτουργία των εργαστηρίων και 

(iii) συνεχή περιοδικό έλεγχο όλων των εργαστηρίων, σύμφωνα με τα 

χρονοδιαγράμματα που ορίζουν οι κανονισμοί ακτινοπροστασίας. 

 Τον έλεγχο των συνθηκών ακτινοπροστασίας του προσωπικού που 

απασχολείται σε ακτινολογικά εργαστήρια και εργαστήρια ραδιοϊσοτόπων. Ο 

έλεγχος αυτός περιλαμβάνει τον τακτικό έλεγχο και μέτρηση των ατομικών 

μετρητών δοσομετρίας που φέρει το εργαζόμενο στα εργαστήρια προσωπικό 

και την υπόδειξη μέτρων ατομικής προστασίας σύμφωνα με τα ευρήματα. 

 Την προμήθεια και διακίνηση όλων των ραδιενεργών υλικών και ραδιοϊσοτόπων 

που χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, καθώς και 

στη διασφάλιση των ενδεδειγμένων και ασφαλών συνθηκών αποθήκευσης και 

μεταφοράς των υλικών αυτών. 

 Τη συγκέντρωση, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, διαχείριση και τελική 

διάθεση όλων των ραδιενεργών υπολειμμάτων ή αποβλήτων από όλα τα 

δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας. 

2. Έλεγχος ραδιοφαρμάκων και ραδιοανοσοαντιδραστηρίων. 

 Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων είναι  ειδικά 

εξουσιοδοτημένο από τον ΕΟΦ για τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο όλων 

ραδιοφαρμάκων και ραδιοαντιδραστηρίων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ή 

εισάγονται από το εξωτερικό.  

3. Έλεγχος ραδιενεργών ρύπων στο περιβάλλον και στα τρόφιμα. 

 Ο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» είναι ο φορέας που ασκεί τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

ύπαρξης και των επιπέδων ρύπανσης από ραδιενεργούς ρύπους, η παρουσία των 

οποίων μπορεί να επηρεάσει την υγεία του πληθυσμού.  

 Οι αρμοδιότητές του στον τομέα αυτό αφορούν: 

 Στον έλεγχο των ραδιενεργών περιβαλλοντικών ρύπων που μπορούν να 

επηρεάσουν τη δημόσια υγεία. 

 Στο συστηματικό έλεγχο της ύπαρξης και τη παρακολούθηση των επιπέδων 

ραδιενεργών ρύπων σε τρόφιμα και ποτά ανθρώπινης κατανάλωσης, και 

ζωοτροφές. 
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4. Έλεγχος ασφάλειας και καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων. 

 Ο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» είναι ο ειδικά και αποκλειστικά εξουσιοδοτημένος φορέας για τον 

έλεγχο της ασφάλειας και της καλής λειτουργίας κάθε είδους πυρηνικών ή 

ραδιενεργών εγκαταστάσεων καθώς και εγκαταστάσεων που παράγουν 

ακτινοβολίες, και ειδικότερα: 

 Τον έλεγχο της ασφάλειας και καλής λειτουργίας των πυρηνικών 

εγκαταστάσεων. 

 Τον έλεγχο της ασφάλειας και καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και 

συστημάτων που κάνουν χρήση ραδιενεργών υλικών ή πηγών ακτινοβολιών. 

 Τον έλεγχο της ασφάλειας και καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και 

συστημάτων που παράγουν ακτινοβολίες και που μπορούν να επηρεάσουν τη 

δημόσια υγεία. 

 

2.5.9 Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 
 
Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ιδρύθηκε με το Νόμο 2161/93  και η 

λειτουργία του ξεκίνησε το 1995. Είναι ένα αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, ο ΟΚΑΝΑ έχει ως κύριους σκοπούς: 

 

 το σχεδιασμό, την προώθηση, το διυπουργικό συντονισμό και την εφαρμογή 

εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση 

των ουσιοεξαρτημένων ατόμων 

 τη μελέτη του προβλήματος των ουσιοεξαρτήσεων σε εθνικό επίπεδο, την 

παροχή έγκυρων και εμπεριστατωμένων πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση 

του κοινού 

 την ίδρυση και αποτελεσματική λειτουργία κέντρων πρόληψης, θεραπευ-τικών 

μονάδων και κέντρων κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης 

 

Δηλαδή, η αποστολή του ΟΚΑΝΑ είναι διττή: Αφενός ως εθνικός συντονιστικός φορέας και 

αφετέρου ως φορέας ανάπτυξης υπηρεσιών και προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας και 

επανένταξης. 

Σε ότι αφορά την πρώτη του αποστολή, ο ΟΚΑΝΑ συνεργάζεται με φορείς της χώρας 

(συναρμόδια υπουργεία, θεραπευτικά προγράμματα, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστημιακά 

ιδρύματα, κ.ά.) καθώς και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας EMCDDA, Ομάδα Pompidou του 
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Συμβουλίου της Ευρώπης, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 

κ.ά.), ενώ για τη μελέτη του προβλήματος των ναρκωτικών σε εθνικό επίπεδο, συνεργάζεται 

στενά με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την 

Τοξικομανία. 

Στον τομέα της πρόληψης ο ΟΚΑΝΑ, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει 

αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο Κέντρων Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα, 

αναπτύσσει ποικίλα προγράμματα θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης που καλύπτουν 

τις διαφορετικές ανάγκες των εξαρτημένων ατόμων.  

Στην οργανική διάρθρωση του ΟΚΑΝΑ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα τμήματα: 

 Τμήμα Πρόληψης 

 Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης 

 Τμήμα Έρευνας – Αξιολόγησης 

 Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Τμήμα Πληροφορικής 

 Τμήμα Βιβλιοθήκης 

 

O ΟΚΑΝΑ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο υπηρεσιών το οποίο διευρύνεται συνεχώς, ώστε να 

καλυφθούν κατά το δυνατόν οι πολύπλευρες ανάγκες σε θέματα πρόληψης, θεραπείας, 

κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης και μείωσης της βλάβης.  

Το δίκτυο υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ περιλαμβάνει υπηρεσίες, προγράμματα και δράσεις στος 

τομείς: 

 Πρόληψης 

 Θεραπείας 

 Κοινωνικής Επανένταξης 

 Άμεσης Πρόσβασης και 

 Υποστηρικτικές υπηρεσίες 

 

1. Πρόληψη 

Με πρωτοβουλία του ΟΚΑΝΑ, λειτουργούν σήμερα 71 Κέντρα Πρόληψης σε 49 

νομούς της χώρας, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που απασχολούν 

συνολικά πεεί τα 350 άτομα προσωπικό. Τα Κέντρα Πρόληψης λειτουργούν σε 

συνεργασία του ΟΚΑΝΑ με την τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και 

συγχρηματοδοτούνται από τον ΟΚΑΝΑ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση (μέσω των ΚΑΠ) και τους 

τοπικούς φορείς. Την ευθύνη της συστηματικής επιστημονικής εποπτείας και της 

αξιολόγησης των προγραμμάτων και των δράσεων πρωτοβάθμιας πρόληψης που 

εφαρμόζονται στα Κ.Π. έχει το Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ.  
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Για την εκπαίδευση των στελεχών πρόληψης και για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για 

την υποβοήθηση του έργου τους, ο ΟΚΑΝΑ έχει ιδρύσει το Κέντρο Εκπαίδευσης για την 

Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας, σε συνεργασία με το 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ). Από το 1996 το Κέντρο 

παρέχει τη βασική εκπαίδευση στα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης και εξασφαλίζει τη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους, σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης 

(ΕΚΔΨΠ) και άλλους φορείς. 

 

2. Θεραπεία 

Τα προγράμματα θεραπείας περιλαμβάνουν΅ 

α) τη θεραπεία υποκατάστασης με φαρμακευτικές ουσίες και  

β) τα καλούμενα "στεγνά προγράμματα". 

Η θεραπεία υποκατάστασης είναι μια μορφή θεραπείας που απευθύνεται σε άτομα 

εξαρτημένα από οπιούχα (ηρωίνη) και εφαρμόζεται με τη χορήγηση φαρμακευτικών 

ουσιών όπως η μεθαδόνη και η βουπρενορφίνη.  

Ο Νόμος 2161/1993 προβλέπει την ίδρυση μονάδων υποκατάστασης, ενώ με σχετική 

υπουργική απόφαση του 1995 προσδιορίζονται οι προδιαγραφές για την ίδρυση και 

τη λειτουργία Πειραματικών Προγραμμάτων Yποκατάστασης (ΠΠΥ) για εξαρτημένους 

χρήστες ηρωίνης. Το 1996, ο ΟΚΑΝΑ ξεκίνησε το πρώτο στη χώρα μας ΠΠΥ με 

χορήγηση μεθαδόνης και ίδρυσε τις δύο πρώτες μονάδες υποκατάστασης, μία στην 

Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη.  

Στις Θεραπευτικές Μονάδες Υποκατάστασης παρέχεται φαρμακευτική θεραπεία, σε 

συνδυασμό με ψυχοκοινωνική υποστήριξη και θεραπεία της ψυχιατρικής και 

σωματικής συνοσηρότητας. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η μείωση της χρήσης 

ναρκωτικών καθώς και των συναφών με τη χρήση προβλημάτων, η διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας από τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών και η υποβοήθηση των 

χρηστών στις προσπάθειες απεξάρτησης. Σήμερα, ο ΟΚΑΝΑ διαθέτει σε όλη την 

Ελλάδα 

 8 θεραπευτικές μονάδες υποκατάστασης. Και 

 9 μονάδες υποκατάστασης, σε συνεργασία με τις ΔΥΠΕ, είτε με τη μορφή 

αυτόνομων μονάδων είτε με τη μορφή εξωτερικών ιατρείων σε συνεργασία με τα 

κατά τόπους νοσοκομεία. 

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία νέων μονάδων υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ για την 

πενταετία 2002-2006 υλοποιείται βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά, 

με στόχο την κάλυψη όλων των υγειονομικών περιφερειών της χώρας. 
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Τα λεγόμενα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα στηρίζονται στην ψυχοκοινωνική 

θεραπεία και στόχο έχουν την απεξάρτηση από όλες τις ουσίες και την κοινωνική 

επανένταξη. Δεν χρησιμοποιούν φάρμακα υποκατάστασης για την αντιμετώπιση της 

εξάρτησης. Η διαπίστωση της ανάγκης πλουραλισμού στη θεραπεία των 

εξαρτημένων, έδωσε ώθηση στη σταδιακή λειτουργία διάφορων τύπων «στεγνών» 

θεραπευτικών προγραμμάτων, όπως της ημερήσιας παραμονής ή του τύπου των 

εξωτερικών ιατρείων, της νυχτερινής διαμονής για τους εργαζόμενους, των ειδικών 

προγραμμάτων για εφήβους, γυναίκες και άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα, ή 

των προγραμμάτων υπό μορφή αυτοβοήθειας. Ο ΟΚΑΝΑ, δημιούργησε «στεγνά» 

θεραπευτικά προγράμματα για ενήλικες και εφήβους και συνεργάζεται με άλλους 

φορείς για την ανάπτυξη ανάλογων προγραμμάτων. 

Σήμερα, ο ΟΚΑΝΑ διαθέτει σε όλη την Ελλάδα: 

 3 "στεγνά" προγράμματα ενηλίκων,  

 4 "στεγνά" προγράμματα εφήβων και 

 1 ιατρείο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων - σε συνεργασία με το ΙΚΑ (Περιστέρι)  

 

3. Υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης  

Οι υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης στοχεύουν στην προσέγγιση και την παροχή 

βοήθειας στην ομάδα των χρηστών που βρίσκονται εκτός θεραπευτικών 

προγραμμάτων, κυρίως γιατί δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημά τους και δεν έχουν 

αναπτύξει κίνητρο προκειμένου να ενταχθούν σε αυτά. Η προσέγγιση των ατόμων 

αυτών μπορεί να γίνει με ειδικά προγράμματα παρέμβασης εκτός δομών, σε χώρους 

δηλαδή συνάθροισης και συνδιαλλαγής χρηστών, καθώς και με υπηρεσίες ελεύθερης 

εισόδου, οι οποίες δεν θέτουν προϋποθέσεις για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των 

χρηστών.  

Στόχοι των υπηρεσιών άμεσης πρόσβασης είναι:  

 η ιατρική βοήθεια για τα προβλήματα υγείας και η ενθάρρυνση της επαφής των 

χρηστών με το υγειονομικό σύστημα 

 η προσπάθεια ανάπτυξης κινήτρου για την ένταξή τους στα θεραπευτικά 

προγράμματα  

 η μείωση της σχετιζόμενης με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας 

 ο περιορισμός της βλάβης (πρόληψη της προσβολής από μολυσματικές ασθένειες 

και της μετάδοσής τους) 

Στο πλαίσιο του στόχου της μείωσης της βλάβης, οι υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης 

περιλαμβάνουν και προγράμματα ανταλλαγής συριγγών, δωρεάν διανομής 

προφυλακτικών και χορήγησης μεθαδόνης. Σήμερα, η λειτουργία παρόμοιων 

υπηρεσιών είναι αρκετά εκτεταμένη στις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ο ΟΚΑΝΑ, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης αντίστοιχων δομών στη χώρα 

μας, δημιούργησε: 

 1 Κέντρο Βοήθειας στην Αθήνα (ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσία κοινωνικής 

φροντίδας, υπηρεσία «δουλειάς στο δρόμο», υπηρεσία ανταλλαγής συρίγγων, 

υπηρεσία νομικής υποστήριξης, κινητή μονάδα πρώτων βοηθειών) 

 1 Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στην Αθήνα 

 1 Τηλεφωνική Γραμμή SOS (1031) 

 

4. Κοινωνική επανένταξη 

Στον τομέα της κοινωνικής επανένταξης, ο ΟΚΑΝΑ λειτουργεί: 

 1 Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης στην Αθήνα 

 2 Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης, σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη 

Η Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ ξεκίνησε το 2000 και έχει στόχο να 

συμβάλλει, μέσω της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στη σταδιακή και ομαλή 

κοινωνικοποίηση, αλλά και στην ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων που έχουν 

ολοκληρώσει τη θεραπεία τους στις μονάδες υποκατάστασης και έχουν απεξαρτηθεί. Η 

διάρκεια του προγράμματος κυμαίνεται από 12 έως 24 μήνες. Η Μονάδα Κοινωνικής 

Επανένταξης παρέχει στα μέλη της ατομική, ομαδική και οικογενειακή ψυχοθεραπεία καθώς 

και συνεχή παρακολούθηση της σωματικής και της ψυχικής υγείας τους. Κατά τη διάρκεια 

παραμονής στο πρόγραμμα αντιμετωπίζονται επίσης τα ιατρικά προβλήματα των μελών με 

χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής ή/και παραπομπή σε άλλα νοσηλευτικά πλαίσια και 

κινητοποιούνται προκειμένου να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και προγράμματα που 

υλοποιεί το Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΚΑΝΑ. Παρέχεται τέλος 

νομική υποστήριξη, για την εκκαθάριση του ποινικού μητρώου των ατόμων που 

“αποφοιτούν” από τη Μονάδα.  

Τα Εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) του ΟΚΑΝΑ ξεκίνησαν τη 

λειτουργία τους στην Αθήνα το 1998 και στη Θεσσαλονίκη το 2002. 

Κύριος στόχος των δύο κέντρων είναι η κατάρτιση και η εξειδίκευση σε ποικίλους 

επαγγελματικούς τομείς των υπό απεξάρτηση ή των απεξαρτημένων από ουσίες ατόμων, με 

στόχο την ομαλή επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και την αγορά εργασίας. 

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των επαγγελματικών φορέων, των 

επιχειρήσεων και των εργοδοτών σε θέματα προώθησης στην αγορά εργασίας των 

καταρτιζόμενων, μέσω και της αξιοποίησης από την πλευρά τους των ειδικών κινήτρων που 

έχει θεσπίσει η Πολιτεία για την αποτελεσματική επαγγελματική τους ενσωμάτωση. 

Παράλληλα με την επαγγελματική κατάρτιση παρέχονται στους καταρτιζόμενους κι άλλες 

υπηρεσίες προώθησης στην αγορά εργασίας όπως: σύνδεση με εργοδοτικούς φορείς και 
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διαμεσολάβηση σε εργοδότες, συμβουλευτική για τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία 

εταιρικών σχημάτων, συμβουλευτική σε θέματα νομικά, ασφαλιστικά και οικονομοτεχνικής 

κάλυψης ατομικών και επιχειρηματικών δράσεων.  

Επίσης, το ΕΚΚΕΕ παρέχει συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως ενημέρωση και 

κινητοποίηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, επαγγελματικός προσανατολισμός, 

ψυχολογική υποστήριξη κλπ.  

Για τη διευκόλυνση του όλου προγράμματος υπάρχει στενή συνεργασία με το Υπουργείο 

Εργασίας και τους τοπικούς φορείς.  
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Πίνακας 2.5.3: Θεραπευτικές μονάδες και προγράμματα του ΟΚΑΝΑ κατά περιοχές στην Ελλάδα. 
 

 
Αθήνα-Πειραιάς 

 1 Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης και Προσανατολισμού 
 4 Θεραπευτικές Μονάδες Υποκατάστασης στην Αθήνα 
 1 Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης στον Πειραιά 
 1 Στεγνό Θεραπευτικό Πρόγραμμα Εφήβων (Μονάδα Εφήβων «Ατραπός») 
 1 Στεγνό Θεραπευτικό Πρόγραμμα Ενηλίκων, σε συνεργασία με την Ψυχιατρική Κλινική του Παν. 
Αθηνών (Πρόγραμμα «Αθηνά») 

 1 Ιατρείο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων, σε συνεργασία με το ΙΚΑ Περιστερίου 
 1 Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης στην Αθήνα 
 1 Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης στην Αθήνα 
 1 Κέντρο Βοήθειας στην Αθήνα (ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσία κοινωνικής φροντίδας, υπηρεσία 

«δουλειάς στο δρόμο», υπηρεσία ανταλλαγής συρίγγων, υπηρεσία νομικής υποστήριξης, κινητή 
μονάδα πρώτων βοηθειών) 

 1 Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στην Αθήνα 
 1 Τηλεφωνική Γραμμή SOS (1031) 

 
Θεσσαλονίκη 

 4 Θεραπευτικές Μονάδες Υποκατάστασης 
 1 Στεγνό Θεραπευτικό Πρόγραμμα Εφήβων (Μονάδα Εφήβων «Ναυτίλος») 
 1 Πρόγραμμα «Προαγωγής Αυτοβοήθειας» Ενηλίκων, σε συνεργασία με το ΑΠΘ 
 1 Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης στην Θεσσαλονίκη 

 
Πάτρα 

 1 Στεγνό Θεραπευτικό Πρόγραμμα για Ενήλικες 
 1 Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών (Συμβουλευτικός Σταθμός, Θεραπευτική Κοινότητα «Γέφυρα», 
Πρόγραμμα Κοινωνικής Δραστηριοποίησης, Πρόγραμμα Οικογένειας) 

 1 Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης (σε συνεργασία με το Περ. Παν/κό Γεν. Νοσοκομείο Ρίου) 
 
Λάρισα 

 1 Θεραπευτική Μονάδα Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (σε συνεργασία με το Περ. Παν/κό Γεν. 
Νοσ. Λάρισας) 

 1 Στεγνό Θεραπευτικό Πρόγραμμα Εφήβων (σε συνεργασία με τη Νομαρχία Λάρισας) 
 
Ρέθυμνο 

 1 Στεγνό Θεραπευτικό Πρόγραμμα Εφήβων  
 
Χανιά 

 1 Θεραπευτική Μονάδα Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (σε συνεργασία με το Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Χανίων) 

 
Ρόδος 

 1 Θεραπευτική Μονάδα Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (σε συνεργασία με το Δήμο Ροδίων, την 
ΤΕΔΚ και τη ΔΥΠΕ) 

 
Λαμία 

 1 Εξωτερικό Ιατρείο Ουσιοεξαρτήσεων (σε συνεργασία με το Γεν. Νοσοκομείο Λαμίας) 
 
Αγρίνιο 

 1 Εξωτερικό Ιατρείο Ουσιοεξαρτήσεων (σε συνεργασία με το Γεν. Νοσοκομείο Αγρινίου) 
 
Χαλκίδα 

 1 Εξωτερικό Ιατρείο Ουσιοεξαρτήσεων (σε συνεργασία με το Γεν. Νοσοκομείο Χαλκίδας) 
 
Λιβαδειά 

 1 Εξωτερικό Ιατρείο Ουσιοεξαρτήσεων (σε συνεργασία με το Γεν. Νοσοκομείο Λιβαδειάς) 
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Στον πίνακα 2.5.3 παρατίθενται όλες οι μονάδες του ΟΚΑΝΑ, κατά περιοχή. Για τη λειτουργία 

των μονάδων αυτών και των κεντρικών υπηρεσιών του, στις αρχές του 2006, ο ΟΚΑΝΑ 

απασχολούσε συνολικά 511 άτομα προσωπικό, όλων των κατηγοριών. 

 

2.5.10  Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) 
 

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ιδρύθηκε το 1983 με το Ν. 1316 και είναι Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Αποστολή του ΕΟΦ είναι: 

 Η προστασία της Δημόσιας Υγείας σε σχέση με την κυκλοφορία στην Ελλάδα:  

 φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης  

 φαρμακούχων ζωοτροφών και προσθετικών ζωοτροφών  

 τροφίμων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής  

 βιοκτόνων  

 ιατρικών βοηθημάτων  

 καλλυντικών  

 

Στα πλαίσια της αποστολής αυτής, ο ΕΟΦ έχει τις εξής αρμοδιότητες:  

 Αξιολογεί και εγκρίνει νέα ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα.  

 Παρακολουθεί μετά την έγκριση, την ποιότητα, την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα των προϊόντων κατά την κυκλοφορία τους στη χώρα.  

 Ελέγχει την παραγωγή, τις κλινικές μελέτες και την κυκλοφορία στην ελληνική 

αγορά των προϊόντων προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες ορθής 

παραγωγής, εργαστηριακής και κλινικής πρακτικής και να εφαρμόζεται η 

νομοθεσία όσον αφορά στη διακίνηση, διάθεση, εμπορία και διαφήμισή τους.  

 Αναπτύσσει και προωθεί την ιατρική και φαρμακευτική έρευνα.  

 Ενημερώνει τους επιστήμονες υγείας, τους αρμόδιους φορείς και το κοινό με 

αντικειμενικές και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα 

(ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης) και τα λοιπά προϊόντα με σκοπό την 

ορθολογική τους χρήση και την αντικειμενική εκτίμηση της 

φαρμοκοοικονομικής διάστασής της.  

 

Το έργο του ΕΟΦ έχει άμεση σχέση με την προστασία της Δημόσιας Υγείας, αφού 

αποσκοπεί στην διάθεση και κυκλοφορία στην αγορά ασφαλών φαρμακευτικών ή 

φαρμακούχων προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών. 
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2.5.11 Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Βιολογικών Υλικών (Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ.) 
 

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1988. Είναι Ανώνυμη 

Εταιρία που σε ποσοστό 88% ανήκει στον ΕΟΦ και 12% στον ΕΟΜΜΕΧ, και εποπτεύεται από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Το ΕΚΕΒΥΛ δραστηριοποιείται στη διενέργεια των εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων σε 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για λογαριασμό του ΕΟΦ, με βάση ευρωπαϊκά και διεθνή 

πρότυπα, ενώ από το 1998, το Κέντρο πιστοποιεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα και χορηγεί τη 

σήμανση CE. 

To ΕΚΕΒΥΛ έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ως προς το 

πρότυπο ΕΝ 45012, για την πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας εταιρειών, με 

πεδίο εφαρμογής και τον Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, και ως προς το πρότυπο 

ΕΝ 45011, για τη πιστοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Το ΕΚΕΒΥΛ απασχολεί 15 υπαλλήλους. 
 

Το ΕΚΕΒΥΛ δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας και εστιάζει στην ιατρική τεχνολογία. 

Λειτουργεί ως: 

 

1. Οργανισμός Πιστοποίησης. Πιστοποιεί φορείς (εταιρίες & οργανισμούς) ως προς 

τα πρότυπα EN ISO 9001/2000, EN ISO 13485, ΥΑ 2480  

2. Κοινοποιημένος Οργανισμός. Πιστοποιεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα (σήμανση CE 

Mark)  

3. Εργαστήριο Ελέγχου και Δοκιμών. Εφαρμόζοντας εναρμονισμένα πρότυπα ελέγχει 

προϊόντα ως προς τη συμμόρφωσή τους  

4. Ερευνητικό Κέντρο. Εκπονεί Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης  

5. Κέντρο Παροχής Εκπαίδευσης. Διοργανώνει εκπαιδευτικές διαδικασίες με αποδέκτες 

κυρίως νοσοκομεία  

Από τις δραστηριότητες αυτές, εκείνες που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τη Δημόσια Υγεία 

είναι ο Ποιοτικός Έλεγχος Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

Το ΕΚΕΒΥΛ διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

στα οποία διεξάγονται εργαστηριακοί έλεγχοι με βάση ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (EN, 

EurPh, ISO κ.α.).  

 

Στα εργαστήρια του ΕΚΕΒΥΛ έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί χιλιάδες ιατρικά προϊόντα, 

διαφόρων κατηγοριών.  
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2.5.12 Εθνικό Κέντρο Διαβήτη (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) 
 
Το "Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των 

Επιπλοκών του" (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 

1993. Το ΕΚΕΔΙ είναι εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Το ΕΚΕΔΙ επιδιώκει, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και τη Διεθνή 

Ομοσπονδία για το Διαβήτη (IDF), να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της νόσου και να δώσει 

ώθηση στην επιστημονική γνώση γύρω από αυτή. Όπως ορίζεται στο καταστατικό του, το 

Ε.ΚΕ.ΔΙ. έχει ως σκοπό τη συστηματική αντιμετώπιση και παρακολούθηση, το συντονισμό και 

την υποβοήθηση των ενεργειών για την έρευνα, την πρόληψη και τη θεραπεία του 

σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του. 

Στα πλαίσια αυτά, η αποστολή του Κέντρου αναφέρεται στα εξής: 

 Στην υποστήριξη και το συντονισμό της παροχής πρωτοβάθμιων και 

νοσοκομειακών υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας στους πάσχοντες 

από σακχαρώδη διαβήτη. 

 Στην υποβοήθηση και το συντονισμό των Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων και 

Διαβητολογικών Κέντρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. 

 Στην παρακολούθηση της πορείας των επιπλοκών της νόσου, καθώς και την 

αξιολόγηση των επιδημιολογικών στοιχείων. 

 Τη διεξαγωγή και συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων στο πεδίο του 

σακχαρώδη διαβήτη. 

 Στην υποβολή εισηγήσεων στο Υπουργείο Υγείας για ερευνητικά προγράμματα και 

διαμόρφωση πολιτικών με σκοπό την αντιμετώπιση του διαβήτη. 

 Στην παροχή ενημέρωσης στους γιατρούς, και το νοσηλευτικό και λοιπό 

προσωπικό, σε θέματα γύρω από το σακχαρώδη διαβήτη και τη διαφώτιση του 

κοινού με στόχο την καλύτερη πρόληψη της νόσου. 

 Στη συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα, διεθνείς 

οργανισμούς και επιστημονικές εταιρείες, που έχουν δραστηριότητες συναφείς 

προς τους σκοπούς του Κέντρου. 

 Στην οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, ανακοινώσεων καθώς και κάθε είδους 

επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του. 

 Στην ίδρυση και λειτουργία Πρότυπου Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας με 

ερευνητικό αντικείμενο σχετικό με τον διαβήτη. 

 Στην χορηγία υποτροφιών για τη μετεκπαίδευση σε ερευνητικά κέντρα του 

εσωτερικού ή εξωτερικού. 

 Την έκδοση βιβλίων ή περιοδικών εκδόσεων 
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2.6 Αξιολόγηση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας  

2.6.1  Κριτήρια αξιολόγησης 
 

Για να επιχειρηθεί μια κριτική αξιολόγηση του δικτύου των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στη 

χώρα μας, είναι αναγκαίο να προσδιορισθεί ένα “μέτρο σύγκρισης”, δηλαδή ένα πλαίσιο 

κριτηρίων που θα επέτρεπε τη σύγκριση του “υπάρχοντος” δικτύου υπηρεσιών σε 

αντιπαραβολή με το “επιστημονικά επιβεβλημένο” ή έστω το “κοινωνικά αναγκαίο”. Βεβαίως, 

όταν αναφερόμαστε σε υπηρεσίες υγείας, αυτή η θεωρητική αναγκαιότητα δεν μπορεί να 

ικανοποιηθεί. Και αυτό γιατί οι κάθε είδους υπηρεσίες υγείας είναι σε τέτοιο βαθμό ιστορικά 

και κοινωνικά προσδιορισμένες, ώστε δεν μπορούν να υπάρξουν γενικώς αποδεκτά 

πρότυπα. 

Μια ρεαλιστικότερη και επιστημονικά περισσότερο αποδεκτή προσέγγιση είναι, να επιδιώξει 

κανείς την αξιολόγηση του συστήματος Δημόσιας Υγείας μέσω της ικανότητάς του να 

υλοποιεί τους σκοπούς, τις λειτουργίες και τους στόχους της Δημόσιας Υγείας. Μια τέτοια 

οπτική μετατρέπει ουσιαστικά το ερώτημα ως εξής: “Ποιό είναι το περιεχόμενο της Δημόσιας 

Υγείας και σε ποιο βαθμό οι υπάρχουσες υπηρεσίες ανταποκρίνονται σ’ αυτό;”  

Η οπτική αυτή μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο, αυτό που η διεθνής 

επιστημονική κοινότητα και η διεθνής επιστημονική πρακτική αποδέχονται σήμερα ως 

“περιεχόμενο” ή “αποστολή” της Δημόσιας Υγείας. 

Πάνω σ’ αυτή τη βάση, και ανεξάρτητα από τις ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις που μπορούν 

να υπάρξουν στη χρησιμοποιούμενη ορολογία και τυπολογία, η αποστολή και το 

περιεχόμενο των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας μπορεί να κωδικοποιηθεί κατά τον τρόπο που 

φαίνεται στον πίνακα 2.5.4. Σημειώνεται ότι μα αντίστοιχο τρόπο ορίζεται και το περιεχόμενο 

της Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 3370/2005. 

Βεβαίως, η αξιολόγηση των υπηρεσιών με βάση την προσέγγιση αυτή, προϋποθέτει μια 

αναφορά στην κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσίας: Πρακτικά, 

κάθε υπηρεσία πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με την αποστολή που είναι εντεταλμένη να 

εκπληρώσει. 

Η ικανότητα των υπηρεσιών να εκπληρώσουν την αποστολή τους συναρτάται απόλυτα 

από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν. Για το λόγο αυτό, η στελέχωση των υπηρεσιών 

αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης. 
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Πίνακας 2.5.4. Αποστολή & περιεχόμενο της Δημόσιας Υγείας. 

 
Πολιτικές υγείας 

* Χάραξη πολιτικών Δημόσιας Υγείας και καθορισμός στόχων 
* Προώθηση διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία 
* Καθορισμός  προτεραιοτήτων και παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία 
* Περιφερειακή οργάνωση και δράση  

Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης της υγείας 
* Ανάπτυξη μηχανισμών συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων 
* Στατιστικές υγείας  
* Επιδημιολογική παρακολούθηση 
* Προσδιορισμός αναγκών υγείας 

Πρόληψη λοιμωδών 
* Εμβολιασμοί 
* Πρόληψη λοιμωδών  
* Εντοπισμός, διερεύνηση και αντιμετώπιση επιδημιών 
* Εργαστηριακή υποστήριξη 

Πρόληψη χρονίων νοσημάτων και ατυχημάτων 
* Μείωση παραγόντων κινδύνου για αγγειακές και μεταβολικές παθήσεις και καρκίνο  
* Αγωγή και προαγωγή υγείας 
* Δευτερογενής πρόληψη καρκίνου και άλλων χρονίων νοσημάτων 
* Πρόληψη ατυχημάτων 

Προαγωγή υγείας 
* Υγεία μητέρας-παιδιού 
* Ανάπτυξη πολιτικών που προάγουν την υγεία 
* Προγράμματα δημόσιας υγείας σε ευπαθείς και ειδικές ομάδες του πληθυσμού 
* Προγράμματα για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία 
* Επαγγελματική υγεία 
* Ψυχική υγεία και πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 
* Περιβαλλοντική υγιεινή 
* Φυσική και κοινωνική αποκατάσταση 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας 
* Σχεδιασμός, προγραμματισμός και αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας 
* Εκτίμηση των συνεπειών στη δημόσια υγεία από τα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης,                
της βιολογίας και της γενετικής 

Αντιμετώπιση έκτακτων απειλών 
* Ανάπτυξη μηχανισμών ταχείας αντίδρασης 
* Αντιμετώπιση απειλών 
* Αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απρόβλεπτων καταστάσεων 

Επιστημονική υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας 
* Εκπαίδευση και έρευνα στη Δημόσια Υγεία 
* Επιστημονική τεκμηρίωση των δράσεων 
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2.6.2 Στελέχωση των υπηρεσιών 
 

Πριν επιχειρήσει να εξετάσει κανείς αυτό καθαυτό το έργο των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να έχει προηγουμένως μια εικόνα για τους ανθρώπινους 

πόρους του συστήματος. Το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα σημείο 

κλειδί για την κατανόηση της κατάστασης της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας, γιατί 

απλούστατα αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα που αυτή αντιμετωπίζει. Η εικόνα είναι 

τόσο αποκαρδιωτική ώστε δεν αντέχει σε καμία κριτική.  Με βάση τα δεδομένα που 

παρουσιάστηκαν στις ενότητες 2.2-2.4, οι διαπιστώσεις συνοψίζονται στα εξής: 

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και οι πέντε Διευθύνσεις που υπάγονται σ’ αυτή 

διαθέτουν συνολικά περίπου 14 γιατρούς Δημόσιας Υγείας (συμπεριλαμβανομένων των 

διευθυντών), 3 Επισκέπτες Υγείας και μόλις 7 Επόπτες Δημόσιας Υγείας. Κατά περιόδους 

μάλιστα κάποιοι από αυτούς απασχολούνται εκτός Υπουργείου. Υπάρχουν περίοδοι κατά τις 

οποίες, ακόμη και για ανάθεση καθηκόντων διευθυντή, χρειάσθηκε να αποσπασθεί στο 

Υπουργείο γιατρός του ΕΣΥ. 

Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Γιατροί Δημόσιας Υγείας υπηρετούν μόνο σε 

5 από τις 13 περιφέρειες. Σε καμία περιφερειακή υπηρεσία δεν υπηρετεί κανείς Επόπτης 

Δημόσιας Υγείας, Επισκέπτης Υγείας, Υγιεινολόγος Μηχανικός, Κτηνίατρος, ή άλλο 

επάγγελμα Δημόσιας Υγείας. Από τις 40 θέσεις γιατρών Δημόσιας Υγείας που 

προκηρύχθηκαν, καλύφθηκαν  μόλις οι 15, ενώ οι υπόλοιπες έμειναν κενές. Με βάση τα 

παραπάνω στελεχιακά δεδομένα, καμία περιφερειακή υπηρεσία δεν έχει ακόμη αρχίσει να 

υφίσταται και να λειτουργεί, πλην ίσως της Αττικής. 

Τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας δεν διαθέτουν διόλου προσωπικό. Μόνο σε 

ένα εξ αυτών υπηρετούν με απόσπαση 3 άτομα. 

Από τις 55 Νομαρχιακές Διευθύνσεις Υγιεινής, οι 33 δεν διαθέτουν κανένα γιατρό Δημόσιας 

Υγείας (Νομίατρο) και εξυπηρετούνται από κάποιον αποσπασμένο γιατρό του ΕΣΥ ή ακόμη 

και αγροτικό γιατρό. Στη συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων 22 νομών, υπάρχει ένας 

μόνο γιατρός Δημόσιας Υγείας και σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις περισσότεροι του ενός. 

Σε όλη τη χώρα υπηρετούν μόλις 338 Επόπτες Δημόσιας Υγείας, που αποτελούν μόλις το 

50% των προβλεπόμενων θέσεων. Υπάρχουν αρκετοί νομοί με μόνο 1 ή 2 Επόπτες 

Δημόσιας Υγείας.  

Περισσότερο δυσμενής είναι η κατάσταση σε ότι αφορά τις Επισκέπτριες Υγείας, ο αριθμός 

των οποίων σε όλη τη χώρα είναι μόλις 73.  

Τέλος, η αριθμητική ανεπάρκεια επιπλέκεται με την ποιοτική και επιστημονική ανεπάρκεια 

σημαντικού τμήματος του διαθέσιμου προσωπικού, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σήμερα 

κανένας μηχανισμός που να εξασφαλίζει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τη συνεχή 

επιστημονική του αναβάθμιση.   
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2.6.3 Πολιτικές, προγράμματα και δράσεις  
 

Επιχειρώντας μια αξιολόγηση με βάση το κριτήριο “κατά πόσο εκπληρώνεται η αποστολή 

και οι στόχοι της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας”, θα επιδιώξουμε παρακάτω μια σύντομη 

αναφορά σε μερικούς από τους τομείς δραστηριότητας της Δημόσιας Υγείας.  
 

2.6.3.1  Πολιτικές Δημόσιας Υγείας 
 

Α. Εθνική Στρατηγική Δημόσιας Υγείας 

Η ιδέα της κατάρτισης μιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία θεσμοθετήθηκε για 

πρώτη φορά στη χώρα μας με το Ν 3172/03 και στη συνέχεια με το Ν 3370/05. Συγκεκριμένα, 

το άρθρο 4 του Ν 3172 και στη συνέχεια τα άρθρα 6-8 του Ν 3370 θεσμοθετούν μια 

διαδικασία για την κατάρτιση μιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία, η οποία: 

α) καθορίζει τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους της 

Δημόσιας Υγείας, 

β) περιγράφει τις δράσεις και τις παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικής ζωής που επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία, 

γ) προσδιορίζει τους φορείς, τους τομείς και τα επίπεδα της διοίκησης που έχουν την 

ευθύνη για την πολυτομεακή και διατομεακή εφαρμογή αυτής και τη διεπιστημονική 

και τεκμηριωμένη προσέγγιση, 

δ) δεσμεύει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς της Δημόσιας Υγείας.. 

Παρά όμως τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη, καμία ενέργεια ή πρωτοβουλία δεν έχει 

ακόμη αναληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή. 
 

Β. Περιφερειακή οργάνωση 

Η υλοποίηση της περιφερειακή οργάνωσης στη Δημόσια Υγεία, σύμφωνα με το νομοθετικό 

πλαίσιο που ισχύει, προβλέπεται μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας. Όπως όμως αναφέρθηκε, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες δεν 

έχουν ακόμη συγκροτηθεί και πρακτικά δεν λειτουργούν. Έτσι, καμία δραστηριότητα ή 

πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας δεν υλοποιείται ή συντονίζεται σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

Γ. Διατομεακή συνεργασία 

Σύμφωνα με το Ν 3370/05, η διατομεακή συνεργασία για τη Δημόσια Υγεία αποτελεί 

αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, ο οποίος έχει την ευθύνη (α) της 

συνεργασίας με τα άλλα Υπουργεία για την ανάπτυξη διατομεακών πολιτικών και 

προγραμμάτων για τη δημόσια υγεία και (β) της συνεργασίας με τους Γενικούς Γραμματείς 

της Περιφέρειας για την προώθηση και βελτίωση των παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία. 
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Στο περιφερειακό επίπεδο, η προώθηση της διατομεακής συνεργασίας προβλέπεται μέσω (α) 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και (β) των Περιφερειακών Συμβουλίων 

Δημόσιας Υγείας.. Όπως όμως αναφέρθηκε, ούτε οι Περιφερειακές Υπηρεσίες ούτε τα 

Περιφερειακά Συμβούλια Δημόσιας Υγείας έχουν συγκροτηθεί και δεν έχουν ακόμη 

λειτουργήσει. Έτσι, στο πεδίο της διατομεακής συνεργασίας δεν υπάρχει οργανωμένη 

δραστηριότητα. 

 

2.6.3.2  Επιτήρηση της υγείας 
 

Α. Πηγές στοιχείων για την υγεία 

Οι φορείς που κατά κύριο λόγο έχουν την ευθύνη της συλλογής και επεξερ-γασίας των 

στατιστικών στοιχείων για τη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας, είναι: 

 Η Υπηρεσία Στατιστικής της ΕΣΥΕ που λειτουργεί στο Υπουργείο Υγείας,  

 Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και 

 Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

Η ΕΣΥΕ εκδίδει σε ετήσια βάση: 

1. Τη “Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής” το περιεχόμενο της οποίας 

αναφέρεται στη νοσηλευτική κίνηση των νοσοκομείων και της αιτίες νοσηλείας, τη 

στατιστική των υποχρεωτικών δηλούμενων λοιμωδών νοσημάτων κλπ. 

2. Τη “Στατιστική της Φυσικής Κίνησης του Πληθυσμού της Ελλάδας”, η οποία 

περιλαμβάνει τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων για τις γεννήσεις, τους 

θανάτους, τις αιτίες θανάτου κλπ και αποτελεί την κύρια πηγή στοιχείων για τους 

δείκτες υγείας, ιδίως σε ότι αφορά τη θνησιμότητα. 

Παλαιότερα η ΕΣΥΕ δημοσίευε την “Ετήσια Στατιστική Έρευνα του Καρκίνου”, η οποία όμως 

διακόπηκε, λόγω σοβαρών προβλημάτων στην ποιότητα και αξιοπιστία των συλλεγόμενων 

πληροφοριών. Στη συνέχεια, η αντίστοιχη δραστηριότητα ασκήθηκε για αρκετά χρόνια από 

το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ), χωρίς εντούτοις να υπάρξουν καλύτερα 

αποτελέσματα. Από το 2005, η αρμοδιότητα του ΕΑΝ έχει περιέλθει στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  

 

Η επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμωδών και η συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των 

στοιχείων που αφορούν σ' αυτά γίνεται από τις υπηρεσίες του ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο.  

Οι παραπάνω πηγές παρέχουν λιγοστά εν γένει στοιχεία, τα οποία είναι ανεπαρκή για να 

εξασφαλίσουν την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού. 

Οι ανεπάρκειες εντοπίζονται ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς: 

 Δεν υπάρχει καμία πηγή και καμία έρευνα ή καταγραφή στοιχείων για την 

παρακολούθηση των παραγόντων κινδύνου και των λοιπών παραγόντων 

που επηρεάζουν την υγεία. 
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 Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη νοσηρότητα από καρκίνο ή από άλλα χρόνια 

νοσήματα 

 Δεν υπάρχουν δεδομένα που να επιτρέπουν την παρακολούθηση των 

δεικτών υγείας σε περιφερειακό ή νομαρχιακό επίπεδο. 

 Δεν υπάρχουν δεδομένα που να επιτρέπουν την παρακολούθηση της υγείας 

σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και να επιτρέπουν την ανίχνευση και 

παρακολούθηση κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία. 

 

Β. Επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων 

Η επεξεργασία και ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων για την υγεία βρίσκεται σε πρωτόλειο 

επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκει κανείς πολύ περισσότερο επεξεργασμένα στοιχεία 

για την Ελλάδα στις εκδόσεις των Ηνωμένων Εθνών ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

παρά στις εκδόσεις της ΕΣΥΕ.  

 

2.6.3.3  Πρόληψη λοιμωδών 
 

Α. Εμβολιασμοί 

Στον τομέα των εμβολιασμών, οι όποιες επιδημιολογικές έρευνες έχουν γίνει, βρίσκουν ένα 

σημαντικό ποσοστό ανεμβολίαστων ή ελλιπώς εμβολιασμένων παιδιών, που μπορεί να 

φτάνει και στο 30%. Σε υποεξυπηρετούμενες και κοινωνικά μειονεκτούσες πληθυσμιακές 

ομάδες, το ποσοστό είναι σημαντικά υψηλότερο. Οι εμβολιασμοί των ενηλίκων με τις 

αναμνηστικές δόσεις του αντιτετανικού-αντιδιφθεριτικού καθώς και των ομάδων υψηλού 

κινδύνου με το αντιγριππικό, το αντιπνευμονιοκοκκικό και τα εμβόλια των ηπατίτιδων Α και Β 

βρίσκονται επίσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

 

Β. Επιδημιολογική επιτήρηση λοιμωδών 

Η δήλωση, καταγραφή και επιδημιολογική διερεύνηση των λοιμωδών είναι πλημμελής και 

είναι γνωστό ότι τα σχετικά στοιχεία που ανακοινώνονται είναι απολύτως αναξιόπιστα. Π.χ. 

τα κρούσματα μελιταίου πυρετού που δηλώνονται στις Διευθύνσεις Υγιεινής κάθε νομού 

είναι μικρό μόνο κλάσμα των αντίστοιχων κρουσμάτων που καταγράφονται από τα 

κτηνιατρικά εργαστήρια στα οποία παραπέμπονται οι ασθενείς για μια ορισμένη 

εργαστηριακή εξέταση.  

 

Γ. Διερεύνηση επιδημιών 

Σε κεντρικό επίπεδο, για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση επιδημιών, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διατηρεί 

τηλεφωνική γραμμή 24ωρης ετοιμότητας και διαθέτει τη δυνατότητα οργάνωσης ομάδας 

Επιδημιολογικής Παρέμβασης, με ειδικούς επιστήμονες και υλικοτεχνική υποδομή, η οποία σε 
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συνεργασία με τις τοπικές και τις κεντρικές Υπηρεσίες Υγείας μεριμνά για την αντιμετώπιση 

της επιδημίας.  

Πέραν της δυνατότητας αυτής, σε περιφερειακό επίπεδο δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη 

δραστηριότητα. 

Η διερεύνηση των επιδημικών εκρήξεων είναι γενικά ιδιαίτερα δυσχερής, ιδίως σε τοπικό 

επίπεδο, ενώ η απαιτούμενη εργαστηριακή υποστήριξη για τη διερεύνηση των επιδημιών δεν 

είναι εξασφαλισμένη.  

 

 

Δ. Επιδημιολογική επαγρύπνηση 

Η μοναδική πρωτοβουλία επιδημιολογικής επαγρύπνισης στη χώρα είναι το δίκτυο έγκαιρης 

προειδοποίησης που προσπαθεί να οργανώσει το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μέσω του διαδικτύου και 

μιας τηλεφωνικής γραμμής 24ωρης ετοιμότητας.  

Σε περιφερειακό επίπεδο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχετική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα, η 

επιδημιολογική επαγρύπνιση και η ενημέρωση για τα εκάστοτε επιδημιολογικά δεδομένα να 

είναι ανεπαρκής ή ανύπαρκτη. Πρακτικά, καμία υπηρεσία δεν μπορεί να προσφέρει 

απαντήσεις σε πιεστικά ερωτήματα που τίθενται από τον πληθυσμό, τους κοινωνικούς 

φορείς και τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων και 

τα απαιτούμενα μέτρα.  
 

 

2.6.3.4  Πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και ατυχημάτων 
 

Α. Προγράμματα για τη μείωση των παραγόντων κινδύνου  

Σε εθνικό επίπεδο, η δραστηριότητα για τη μείωση των παραγόντων κινδύνου περιορίζεται 

στη μερική εφαρμογή των δασμολογικών και απαγορευτικών πολιτικών της ΕΕ για το 

κάπνισμα. Πέραν αυτών, δεν υπάρχει οποιοδήποτε εθνικό πρόγραμμα δράσεων είτε για τον 

περιορισμό του καπνίσματος, είτε για οποιονδήποτε άλλο καθοριστικό της υγείας 

παράγοντα (διατροφή, αλκοόλ, σωματική άσκηση, παχυσαρκία κλπ). 

Ομοίως, σε επίπεδο υπηρεσιών, καμία υπηρεσία Δημόσιας Υγείας δεν υλοποιεί  

οποιοδήποτε οργανωμένο και συνεχές πρόγραμμα αγωγής υγείας ή άλλων δράσεων για 

τους παράγοντες κινδύνου. 
 

Β. Αγωγή υγείας 

Η Αγωγή Υγείας είναι ένας τομέας στον οποίο ασκείται περιορισμένη δραστηριότητα, σε 

επιλεγμένους μόνο τομείς. Σε πολλούς τομείς, δεν ασκείται καμία συστηματική 

δραστηριότητα, παρά μόνο ευκαιριακά. Οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας έχουν μικρή ή 

ελάχιστη συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές. Πρακτικά, καμία υπηρεσία Δημόσιας Υγείας 

δεν έχει υλοποιεί οποιοδήποτε πρόγραμμα αγωγής υγείας για την πρόληψη των χρονίων 
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νοσημάτων, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδομένων 

νοσημάτων, την πρόληψη των ατυχημάτων ή τη στοματική υγιεινή.  

Σε ορισμένους τομείς, οι ασκούμενες δραστηριότητες Αγωγής Υγείας έχουν ανατεθεί 

θεσμικά σε φορείς που δεν έχουν σχέση με τη Δημόσια Υγεία. Ετσι, η Αγωγή Υγείας στα 

Σχολεία ανατίθεται πλέον σε εκπαιδευτικούς, ενώ η πρωτογενής πρόληψη κατά των 

ναρκωτικών έχει επίσης αποσπασθεί και αυτονομηθεί από τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 

και έχει ανατεθεί σε ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν υπό την εποπτεία του 

ΟΚΑΝΑ. 
 

Γ. Δευτερογενής πρόληψη καρκίνου και άλλων χρονίων νοσημάτων 

Στη δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου και άλλων χρονίων νοσημάτων καμία υπηρεσία 

Δημόσιας Υγείας δεν υλοποιεί οποιοδήποτε πρόγραμμα screening, ούτε είναι σε θέση να 

υλοποιήσει. Η μακρόχρονη απραξία τείνει να διαμορφώσει την πεποίθηση ότι η 

δευτερογενής πρόληψη δεν είναι αρμοδιότητα της Δημόσιας Υγείας. Το αποτέλεσμα είναι να 

έχουμε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά γυναικών που κάνουν προληπτικό pap-test ή 

μαστογραφία. Πληθυσμιακές μελέτες  βρίσκουν ποσοστά γυναικών που έχουν κάνει pap-

test γύρω στο 17-22% και προληπτική μαστογραφία περί το 6-10%. 
 

Δ. Ανιχνευτικά προγράμματα νεογνική ηλικίας 

Τα ανιχνευτικά προγράμματα της νεογνικής ηλικίας, που αποβλέπουν στην έγκαιρη 

ανίχνευση κληρονομικών νοσημάτων, υλοποιούνται στη χώρα μας με ενιαίο κεντρικό 

σχεδιασμό, από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Αποτελούν ένα τομέα όπου η ασκούμενη 

δραστηριότητα είναι καλά οργανωμένη και οι οποιεσδήποτε ανεπάρκειες δευτερεύουσας 

σημασίας. 

 

Ε. Πρόληψη ατυχημάτων 

Οι πολιτικές που υπάρχουν στο αντικείμενο αυτό αφορούν (α) τις πολιτικές οδικής 

ασφάλειας που υλοποιούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και (β) τις πολιτικές 

πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων που εφαρμόζονται από το Υπουργείο Εργασίας. Η 

συμμετοχή της Δημόσιας Υγείας στον τομέα της πρόληψης των ατυχημάτων είναι 

περιορισμένη.  

 

2.6.3.5  Πολιτικές προστασίας και προαγωγής υγείας 
 

Α. Προγράμματα προστασίας και προαγωγής υγείας σε ειδικές ομάδες  

Η δραστηριότητα για την ανάπτυξη προγραμμάτων προστασίας και προαγωγής της υγείας 

σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, σε ομάδες με αυξημένες ανάγκες, σε μετανάστες, σε 

κοινωνικά μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες κλπ είναι εξαιρετικά περιορισμένη και σε 
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κάθε περίπτωση ευκαιριακή και σποραδική. Ούτε σε εθνικό ούτε σε περιφερειακό επίπεδο δεν 

υλοποιείται κάποιο σχεδιασμένο πρόγραμμα δράσεων που να απευθύνεται σε ειδικές 

ομάδες. Επίσης, κανένα αντίστοιχο πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται προς την κατεύθυνση της 

μείωσης των ανισοτήτων στην υγεία. 
 

Β. Επαγγελματική υγεία 

Στον τομέα της Επαγγελματικής Υγείας, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην οικοδόμηση ενός 

νομικού πλαισίου για την υγιεινή και ασφάλεια, μέσω της υιοθέτησης και ενσωμάτωσης 

στην ελληνική νομοθεσία των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. 

Παρά όμως την ύπαρξη ενός ικανοποιητικού νομικού πλαισίου, η πραγματικότητα είναι 

δυσμενής. Οργανωμένες υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας υπάρχουν σε 

ελάχιστες μόνο μεγάλες επιχειρήσεις. Ακόμη και ο δημόσιος τομέας λειτουργεί κατά κανόνα 

χωρίς την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων.  
 

Γ. Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγιεινή 

Στον τομέα της Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, λόγω ποιοτικών ανεπαρκειών των 

υπηρεσιών, οι σημαντικότερες δραστηριότητες έχουν μεταπέσει σε απλή γραφειοκρατική 

διεκπεραίωση εγγράφων. Π.χ. η επιστημονική αξιολόγηση των μελετών "διάθεσης υγρών 

αποβλήτων” που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Υγιεινής των ΝΑ από τις διάφορες 

επιχειρήσεις, η αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης των βιολογικών καθαρισμών, κλπ 

είναι πρακτικά ανέφικτο να γίνουν σε οποιονδήποτε νομό. Αντίστοιχα, πουθενά δεν 

πραγματοποιείται τήρηση και παρακολούθηση των στοιχείων σχετικά με τη μικροβιολογική 

και χημική κατάσταση των ποσίμων νερών κάθε πόλης ή χωριού, ώστε να μπορούν να 

υποδειχθούν τρόποι ελέγχου και αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης.  

 

Δ. Ασφάλεια τροφίμων 

Ο έλεγχος των τροφίμων και των επιχειρήσεων τροφίμων αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ 

αλλά και των νομαρχιακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Η ευθύνη του συντονισμού των 

προγραμμάτων ελέγχου ανήκει στον ΕΦΕΤ. Η λειτουργία του ΕΦΕΤ επέτρεψε ώστε στον τομέα 

της ασφάλειας των τροφίμων, να γίνουν σημαντικά βήματα σε ότι αφορά: 

 Την υποστήριξη και υποβοήθηση των επιχειρήσεων στην εφαρμογή 

κατάλληλων προδιαγραφών και καλών πρακτικών,  

 Στον τομέα του ελέγχου των κρίσιμων σημείων ασφάλειας κατά την 

επεξεργασία των τροφίμων καθώς και  

 Στον τομέα της πιστοποίησης των επιχειρήσεων.  

Εντούτοις, το ελεγκτικό έργο περιορίζεται από τη στελεχιακή ανεπάρκεια τόσο των 

νομαρχιακών υπηρεσιών όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΕΦΕΤ. 
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2.6.3.6  Αντιμετώπιση έκτακτων απειλών 
 

Α. Οργάνωση μηχανισμών ταχείας αντίδρασης 

Η μοναδική προσπάθεια οργάνωσης μηχανισμού ταχείας αντίδρασης σε απειλές ή έκτακτες 

ανάγκες Δημόσιας Υγείας είναι αυτή που αναπτύχθηκε από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε συνεργασία 

με το Σ.Ο.Τ.Υ., στα πλαίσια της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο μηχανισμός 

αυτός περιλαμβάνει μια βάση 24ωρης ετοιμότητας, με ανοικτή τηλεφωνική γραμμή 

συνεχούς συνεργασίας με αρμόδιους φορείς, τη συνεργασία με τα δίκτυα επιτήρησης, 

σύστημα επικοινωνίας με τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και δυνατότητα συγκρότησης 

ομάδων παρέμβασης. 

Πέραν του κεντρικού αυτού μηχανισμού, σε περιφερειακό επίπεδο δεν υπάρχουν αντίστοιχες 

πρωτοβουλίες ή δράσεις. 

Σε ότι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, λειτουργεί ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ταχείας 

αντίδρασης, με την ευθύνη του ΕΦΕΤ. 

 

Β. Αντιμετώπιση απειλών 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει την ευθύνη της ανταπόκρισης των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας σε 

συμβάντα βιοτρομοκρατίας με στόχο την ανίχνευση, την επιδημιολογική επιτήρηση, τη 

γρήγορη εργαστηριακή διάγνωση και την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου. Η δραστηριότητα 

αυτή συνεπικουρείται από την λειτουργία ενός δικτύου Συνδρομικής Επιτήρησης, το οποίο 

παρέχει τη δυνατότητα συλλογής πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη δραστηριότητα ή πρωτοβουλία και 

καμία οργανωμένη δυνατότητα αντιμετώπισης απειλών. 

 

Γ. Αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απρόβλεπτων καταστάσεων 

Με όμοιο τρόπο είναι οργανωμένη και η αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απρόβλεπτων 

καταστάσεων για τη Δημόσια Υγεία. Το σύστημα στηρίζεται στον μηχανισμό ταχείας 

αντίδρασης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και του Σ.Ο.Τ.Υ. Σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, δεν υπάρχει 

καμία αντίστοιχη δραστηριότητα ή πρωτοβουλία. 

 

2.6.3.7  Επιστημονική υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας 
 

Η επιστημονική υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας παρέχεται κυρίως από την Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Υγείας, τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Υγιεινής ή Κοινωνικής Ιατρικής, το 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και το ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. Οι προαναφερθέντες φορείς παρέχουν και 

την εκπαιδευτική υποστήριξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, έργο στο οποίο συμμετέχουν 

ακόμη το Τμήμα Δημόσιας Υγεινής και το Τμήμα Επισκεπτριών Υγείας του ΤΕΙ Αθηνών. 

Προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης οργανώθηκαν μόνο στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. 
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Συγκροτημένη ερευνητική στρατηγική και οργανωμένη έρευνα για τη Δημόσια Υγεία δεν 

υφίσταται. Τέλος, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός και καμία πρωτοβουλία για την 

επιστημονική τεκμηρίωση των δράσεων Δημόσιας Υγείας και για την έκδοση κάποιων 

κατευθυντήριων οδηγιών. 

 

Συμπερασματικά, το επίπεδο λειτουργίας των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας προσδιορίζεται 

αφενός από την στελεχιακή τους ανεπάρκεια που περιγράφηκε προηγουμένως και 

αφετέρου από τη μεγάλη έλλειψη πόρων, υποδομών και επιστημονικο-τεχνικής υποστήριξης.  

Η ανάπτυξη μιας στελεχιακής πολιτικής για τη Δημόσια Υγεία (παραγωγή στελεχιακού 

δυναμικού, πολιτική προσλήψεων, σύστημα κινήτρων και αντικινήτρων, συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση κλπ) είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη χώρα, λόγω του εξαιρετικά 

ανεπαρκούς ανθρώπινου δυναμικού το οποίο διαθέτει σήμερα η Δημόσια Υγεία. 

Ακόμη, η υλοποίηση μιας πολιτικής για τη Δημόσια Υγεία προϋποθέτει την εξασφάλιση από 

την πολιτεία των απαιτούμενων πόρων και την εγγύηση ότι οι πόροι θα διατεθούν για το 

συγκεκριμένο σκοπό. 

Παράλληλα, το επίπεδο διοικητικής ικανότητας του συστήματος Δημόσιας Υγείας είναι 

χαμηλό και ανεπαρκές. Η ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας πολιτικής που θα στοχεύει στην 

εξασφάλιση υψηλού βαθμού διοικητικής ικανότητας είναι επιτακτική. 

Σε πολλούς τέλος τομείς, η αναποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

επιπλέκεται με την ευρύτερη αναποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις που απαιτούν διατομεακή συνεργασία. 

 

2.7 Ανάλυση SWOT - Συμπεράσματα  

Στις ενότητες που προηγήθηκαν, επιχειρήθηκε μια λεπτομερής καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του συστήματος Δημόσιας 

Υγείας.  

Στην ενότητα αυτή, με την βοήθεια της μεθόδου SWOT Analysis (Strengths – Weaknesses – 

Opportunities - Threats), θα συγκεκριμενοποιήσουμε τα κρίσιμα σημεία που είναι απαραίτητο 

να ληφθούν υπόψη στη χάραξη μιας στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία, 

προσανατολισμένης στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της. 

Η ανάλυση SWOT  είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποσκοπεί στο να 

αναλύσει και να ενσωματώσει στον στρατηγικό σχεδιασμό τα δεδομένα για τις δυνατότητες 

και του οργανισμού ή του προγράμματος, καθώς και τα δεδομένα για τις ευκαιρίες και τις 

απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
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Ως πλεονεκτήματα, θεωρούνται τα ισχυρά σημεία του συστήματος, τα οποία θα πρέπει να 

αξιοποιηθούν και να καταβληθεί προσπάθεια διατήρησής τους. 

Ως αδυναμίες θεωρούνται τα αδύνατα σημεία του συστήματος, για τα οποία θα πρέπει να 

ληφθούν μέτρα βελτίωσης. 

Ως ευκαιρίες θεωρούνται οι παράγοντες και τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος του 

συστήματος Δημόσιας Υγείας, τα οποία θα πρέπει να εκμεταλλευθεί και να αξιοποιήσει μέσα 

από τη νέα στρατηγική για την επίτευξη της αποστολής του. 

Ως κίνδυνοι, θεωρούνται οι παράγοντες ή τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που 

θα πρέπει να ανησυχήσουν το σύστημα Δημόσιας Υγείας και που εγκυμονούν κινδύνους να 

οδηγήσουν σε απόκλιση από την αποστολή του αν δεν ενεργοποιηθούν μηχανισμοί για την 

λήψη μέτρων αντιμετώπισής τους. 

Η ανάλυση που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να βοηθήσει 

καθοριστικά το σύστημα να συνδυάσει τις δυνάμεις του με τις ανάγκες που διαμορφώνονται 

εξ’ αιτίας του εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα παρέχει τις βάσεις για την 

εξουδετέρωση των εσωτερικών αδυναμιών (ή τον περιορισμό τους), καταφέρνοντας έτσι να 

αποφύγει τις όποιες απειλές προέρχονται από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, στο σχήμα 3.2.1 συνοψίζονται τα κύρια σημεία που 

αντιπροσωπεύουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος του 

συστήματος και παράλληλα τις ευκαιρίες και τους κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
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Σχήμα 3.2.1: SWOT ANALYSIS του συστήματος Δημόσιας Υγείας 
 

 ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
ΕΣ
Ω
ΤΕ
ΡΙ
ΚΟ

 Π
ΕΡ
ΙΒ
Α
ΛΛ

Ο
Ν

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (STRENGTHS) 
 

 Επαρκές νομικό πλαίσιο 
 Διαθεσιμότητα επιστημονικού 
δυναμικού σε ΕΣΔΥ και ΑΕΙ 

 Επιτυχής εμπειρία επιδημ/κής 
επιτήρησης Ολυμπ. Αγώνων 

 Εμπειρία και αποτελεσματικότητα 
ορισμένων Οργανισμών Δημόσιας 
Υγείας 

 Εμπειρία ορισμένων νομαρχιακών 
υπηρεσιών ΔΥ 

 Ασφαλιστική κάλυψη εμβολίων και 
εξετάσεων προσυμπτωματικού 
ελέγχου 

 Ύπαρξη δομών και υπηρεσιών σε 
παρεμφερείς τομείς της Δημόσιας 
Υγείας 
 
  

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (WEAKNESSES) 
 

 Απουσία εθνικής πολιτικής και εθνικών 
στόχων 

 Ανεπαρκείς πόροι για τη Δημόσια 
Υγεία 

 Ανυπαρξία περιφερειακών υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας 

 Ανεπάρκεια προσωπικού 
 Ανεπαρκή συστήματα διοίκησης 
 Ανεπαρκής εργαστηριακή υποστήριξη 
 Ανεπαρκής επιτήρηση της υγείας 
 Έλλειψη επιδημιολογικών δεδομένων 
 Απουσία υποστηρικτικών εκθέσεων 
και αναφορών 

 Απουσία πολιτικών πρόληψης και 
προαγωγής υγείας 

 Απουσία επιστημονικής υποστήριξης 
των υπηρεσιών 

 Ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των 
υπηρεσιών ΔΥ 

 Απουσία διατομεακής συνεργασίας 
και συντονισμού 

ΕΞ
Ω
ΤΕ
ΡΙ
ΚΟ

 Π
ΕΡ
ΙΒ
Α
ΛΛ

Ο
Ν

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) 
 

 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
2007-2013 (Δ΄ ΚΠΣ) 

 Ευρωπαϊκή στρατηγική 2007-2013 
 Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ΔΥ 
με βάση το Ν 3370/05 

 Σύνδεση των υπηρεσιών ΔΥ με τις 
υπηρεσίες υγείας 

 Περιφερειακή αναδιοργάνωση της 
χώρας 

 Δυνατότητα μεταφοράς 
τεχνογνωσίας από ΕΕ και WHO 

 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ (THREATS)  
 

 Περιορισμένη ενεργοποίηση για 
δράση 

 Δημοσιονομικοί περιορισμοί 
 Γραφειοκρατία της δημόσιας 
διοίκησης 

 Περιορισμένη ανταπόκριση για 
διατομεακή συνεργασία 

 Απώλεια κοινοτικών πόρων 
 Νέες απειλές για την Δημόσια Υγεία 
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2.7.1. Πλεονεκτήματα 
 

1. Επαρκές νομικό πλαίσιο 

Το νομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέσα από του νόμους 3172/03 και 3370/05 

μπορεί να θεωρηθεί ως επαρκές για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας. Ειδικότερα, 

 Η ύπαρξη Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας και η προβλεπόμενη δομή 

της κεντρικής υπηρεσίας, 

 Η προβλεπόμενη υπαγωγή των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

στις Υγειονομικές Περιφέρειες και η σύνδεσή τους με το σύστημα υγείας, 

 Η προβλεπόμενη σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας 

και η δι αυτού διατομεακή συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, 

 Οι προβλεπόμενες διατάξεις για τη συνεργασία μεταξύ νομαρχιακών, 

περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 

 Η ισχύουσα νομοθεσία για τους οργανισμούς Δημόσιας Υγείας 

συνθέτουν ένα νομικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί γενικά ως επαρκές για 

την οργάνωση του συστήματος Δημόσιας Υγείας. Αυτό σημαίνει ότι οι απαιτήσεις 

νομοθετικού έργου και θεσμικών αλλαγών είναι πολύ μικρές και περιορίζονται σε δύο 

κυρίως σημεία: (α) Στον αριθμό και τον οργανισμό των νέων περιφερειακών 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και (β) στη διασφάλιση της διατομεακής συνεργασίας 

σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

2. Διαθεσιμότητα επιστημονικού δυναμικού σε ΕΣΔΥ και ΑΕΙ 

Σε γενικές γραμμές, η ΕΣΔΥ, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ορισμένοι από 

τους Οργανισμούς Δημόσιας Υγείας της χώρας διαθέτουν καλά εκπαιδευμένο και 

έμπειρο επιστημονικό δυναμικό, το οποίο θα μπορούσε με κατάλληλο τρόπο να 

αξιοποιηθεί για την αναδιοργάνωση του συστήματος Δημόσιας Υγείας.  

Επίσης, διαθεσιμότητα επιστημονικού δυναμικού υπάρχει και από Έλληνες 

επιστήμονες που εργάζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

 

3. Επιτυχής εμπειρία επιδημιολογικής επιτήρησης Ολυμπιακών Αγώνων 

Η πρόσφατη οργάνωση της επιδημιολογικής επιτήρησης των Ολυμπιακών Αγώνων 

του 2004 αποτελεί μια πολύτιμη θετική εμπειρία που μπορεί να αξιοποιηθεί στην 

προσπάθεια αναδιοργάνωσης του συστήματος Δημόσιας Υγείας. Η κεντρική 

υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., η Ε.Σ.Δ.Υ. και ορισμένες υπηρεσίες 
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και Οργανισμοί Δημόσιας Υγείας διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση 

αυτή και αποκόμισαν εμπειρία σε σχέση με μια σειρά θεμάτων, όπως: 

 Την επιδημιολογική επιτήρηση, 

 Την ταχεία αναγνώριση τυχόν αύξησης της νοσηρότητας, επιδημίας ή 

συμβάντος που μπορεί να σχετίζεται με βιοτρομοκρατική ενέργεια,  

 Την ανάπτυξη δικτύου έγκαιρης προειδοποίησης και ταχείας αντίδρασης για την 

αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων που απειλούν την Δημόσια Υγεία, 

 Την οργάνωση κατάλληλων παρεμβάσεων για την ταχεία αντιμετώπισή τους.  

 

4. Εμπειρία και αποτελεσματικότητα ορισμένων Οργανισμών Δημόσιας Υγείας 

Ορισμένοι από τους Οργανισμούς Δημόσιας Υγείας, και ιδίως το ΚΕΕΛΠΝΟ, το 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, η ΕΣΔΥ, ο ΕΦΕΤ, ο ΟΚΑΝΑ κ.ά. διαθέτουν πολύτιμη 

εμπειρία στον τομέα της δραστηριότητάς τους και έχουν αποδείξει σημαντικό βαθμό 

αποτελεσματικότητας. Η αξιοποίηση της εμπειρίας αυτής μπορεί να συμβάλει 

καθοριστικά στην προώθηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας, στην επιστημονική αναβάθμιση και υποστήριξη των 

νομαρχιακών και δημοτικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και στη διάχυση 

επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας σε ολόκληρο το σύστημα Δημόσιας 

Υγείας. 

 

5. Εμπειρία ορισμένων νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

Ορισμένες από τις νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, διαθέτουν μακρά και 

πολύτιμη εμπειρία στην "πρώτης γραμμής" άσκηση της Δημόσιας Υγείας και στα 

πρακτικά προβλήματα και ανάγκες που αυτή αντιμετωπίζει. Η εμπειρία των 

υπηρεσιών αυτών και των στελεχών τους συνήθως δεν αξιοποιείται, θεωρούμενη ότι 

απέχει από την επιστημονική εγκυρότητα. Παρόλα αυτά όλως, αποτελεί μια δεξαμενή 

εμπειριών και πρακτικής γνώσης, που μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην 

κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η "πρώτης 

γραμμής" άσκηση της Δημόσιας Υγείας. 

 

6. Ασφαλιστική κάλυψη εμβολίων και εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1624/1999 (ΦΕΚ 2053Β΄/1999) με την οποία εγκρίνεται 

μια δέσμη προληπτικών εξετάσεων και υπηρεσιών που παρέχονται στους 

ασφαλισμένους του δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών, προσφέρει τη 

βάση και εξασφαλίζει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για την οργάνωση 

μιας σειράς προληπτικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου. Η κατάλληλη 
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αξιοποίηση της συγκεκριμένης ΚΥΑ μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην 

προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας. 

 

7. Ύπαρξη δομών και υπηρεσιών σε παρεμφερείς τομείς της Δημόσιας Υγείας. 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του ευρύτερου συστήματος Δημόσιας Υγείας είναι η 

ύπαρξη δομών και υπηρεσιών σε παρεμφερείς προς τη Δημόσια Υγεία τομείς, όπως 

οι Κτηνιατρικές υπηρεσίες και τα κτηνιατρικά εργαστήρια, τα εργαστήρια του Χημείου 

του Κράτους, οι υπηρεσίες και τα εργαστήρια περιβάλλοντος κλπ. Το σύστημα 

Δημόσιας Υγείας μπορεί να αξιοποιήσει όλες αυτές τις υποδομές και 

δραστηριότητες, μέσω συνεργασιών και δικτύων, και με τον τρόπο αυτό να 

αναβαθμίσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του. 

 

2.7.2. Αδυναμίες του συστήματος Δημόσιας Υγείας 
 
1. Απουσία εθνικής πολιτικής και εθνικών στόχων για την υγεία 

Η απουσία εθνικής πολιτικής και συγκεκριμένων εθνικών στόχων για την υγεία 

αποτελεί μια θεμελιώδη αδυναμία του συστήματος με πολύ καθοριστικές συνέπειες 

για τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Μια εθνική πολιτική υγείας που οικοδομείται με 

επίκεντρο την προστασία την υγείας, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της και να 

προσανατολίζει τις δράσεις της σε όλους τους περιβαλλοντικούς και 

συμπεριφορικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία στη σύγχρονη κοινωνία. 

Ένας τέτοιος αναπροσανατολισμός της πολιτικής υγείας έχει καταλυτικές συνέπειες 

στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, στις προτεραιότητες και στη 

χρηματοδότηση των επιμέρους δραστηριοτήτων στην υγεία. Είναι σαφές, ότι μια 

τέτοια προσέγγιση μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η 

πολιτική υγείας και μεταφέρει τη συζήτηση και τις προτεραιότητες από το επίπεδο της 

περίθαλψης, στο επίπεδο της Δημόσιας Υγείας. Η απουσία εθνικής πολιτικής υγείας 

και εθνικών στόχων στερεί από το σύστημα Δημόσιας Υγείας τη δυναμική, τους 

στόχους και τους πόρους για την ανάπτυξή του. 

 

2. Ανεπαρκείς πόροι για τη Δημόσια Υγεία 

Ο προϋπολογισμός και γενικότερα οι πόροι για τη Δημόσια Υγεία είναι τόσο 

περιορισμένοι, ώστε η ανεπάρκειά τους να θέτει εν αμφιβόλω τη δυνατότητα 

υλοποίησης της αποστολής τους. Παράλληλα, η φύση των δραστηριοτήτων 

Δημόσιας Υγείας είναι τέτοια που - πλην εξαιρέσεων - δεν οδηγεί αυτόματα σε ζήτηση 

υπηρεσιών από μέρους των πολιτών και συνεπώς αποστερεί το σύστημα από την 

κοινωνική εκείνη πίεση η οποία θα μπορούσε να συμπαρασύρει τη διάθεση πόρων. 
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Οι πόροι απορροφώνται κατά κανόνα από το "αδηφάγο" νοσοκομειακό σύστημα, 

κάτω από την κοινωνική πίεση που η λειτουργία του δημιουργεί. 

Η διασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών και άλλων πόρων για τη Δημόσια Υγεία 

είναι ευθύνη της κεντρικής διοίκησης και συνδέεται με την εθνική πολιτική και τους 

εθνικούς στόχους για την υγεία. 

 

3. Ανυπαρξία περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

Η έλλειψη περιφερειακής οργάνωσης και η ανυπαρξία περιφερειακών υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αδυναμίες του συστήματος. 

Η ανυπαρξία περιφερειακών υπηρεσιών αποστερεί το σύστημα από τους φορείς του 

περιφερειακού συντονισμού και της περιφερειακής διατομεακής συνεργασίας. 

Δεδομένου μάλιστα ότι οι νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας δεν ανήκουν 

στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, πρακτικά το σύστημα Δημόσιας Υγείας 

δεν διαθέτει εκτελεστικό μηχανισμό, παρά μόνο κεντρική διοίκηση. 

 

4. Ανεπάρκεια προσωπικού 

Η ανεπάρκεια του προσωπικού, όπως ήδη τονίστηκε, αποτελεί την πλέον ορατή 

αδυναμία του συστήματος, με καταλυτικές συνέπειες στη λειτουργία του:  

 Η κεντρική υπηρεσία αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αποστολή της 

 Οι Περιφερειακές υπηρεσίες δεν λειτουργούν 

 Οι νομαρχιακές υπηρεσίες λειτουργούν υποτυπωδώς 

 Τα συστήματα επιτήρησης της υγείας δεν λειτουργούν και 

 Τα προγράμματα δημόσιας υγείας δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται 

πλημμελώς. 

Η αντιμετώπιση της αδυναμίας αυτής αποτελεί μια θεμελιακή προϋπόθεση για την 

ανασυγκρότηση του συστήματος Δημόσιας Υγείας. 

 

5. Ανεπαρκή συστήματα διοίκησης 

Η απουσία σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων management (πληροφοριακά 

συστήματα διοίκησης, συστήματα αξιολόγησης και ελέγχου κ.λ.π.) σε συνδυασμό με 

το πλήθος των εμπλεκόμενων φορέων, καθιστά δύσκολη και σε ορισμένες 

περιπτώσεις αδύνατη την επιτυχή διαχείριση και διοίκηση των διαφόρων υπηρεσιών, 

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Δημόσιας Υγείας. Αυτό δυσχεραίνει τον 

εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν και μειώνει την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος. 
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6. Ανεπαρκής εργαστηριακή υποστήριξη 

Η υπολειτουργία του ΚΕΔΥ και η μη λειτουργία των Περιφερειακών Εργαστηρίων 

Δημόσιας Υγείας αποστερούν το σύστημα από την αναγκαία εργαστηριακή 

υποστήριξη. Επίσης, η έλλειψη συνεργασίας με τα κτηνιατρικά εργαστήρια, το Χημείο 

του Κράτους, τον ΕΦΕΤ, τους Οργανισμούς Δημόσιας Υγείας και τα εργαστήρια των 

ΑΕΙ και των δημόσιων Νοσοκομείων αποστερεί τελικά το σύστημα από κάθε 

δυνατότητα εργαστηριακής υποστήριξης. 

 

7. Ανεπαρκής επιτήρηση της υγείας και απουσία επιδημιολογικών δεδομένων 

 Η επιτήρηση της υγείας μέσω των δεικτών θνησιμότητας και των λοιπών 

στοιχείων της ΕΣΥΕ είναι ανεπαρκής. Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι λιγοστά, 

δυσεύρετα και συνήθως παρωχημένα, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα 

διενέργειας περαιτέρω αναλύσεων σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.  

 Η επιτήρηση της υγείας συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων και η 

ανάλυση των υφιστάμενων ανισοτήτων στην υγεία είναι επίσης ανύπαρκτη. 

 Η επιτήρηση των καθοριστικών της υγείας κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων και των παραγόντων κινδύνου είναι ανύπαρκτη. Στην Ελλάδα 

δεν υπάρχουν - παρά μόνο ευκαιριακά από μεμονωμένες μελέτες - στοιχεία 

για το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, τη διατροφή, την παχυσαρκία 

κλπ. 

 Τα δίκτυα επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων που συντονίζει ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. 

παρουσιάζουν αρκετές αδυναμίες οργάνωσης και λειτουργίας. 

 Τέλος, η επιτήρηση του βαθμού υλοποίησης των προγραμμάτων πρόληψης 

και προαγωγής υγείας (εμβολιαστική κάλυψη, ποσοστό γυναικών που 

κάνουν μαστογραφία ή pap-test κλπ) είναι επίσης ανύπαρκτη. 

 Τέλος, η προσπάθεια για τον Χάρτη Υγείας, ως εργαλείου επιτήρησης και 

παρακολούθησης των αναγκών υγείας του πληθυσμού, δεν καρποφόρησε 

ακόμη σε κανένα βαθμό. 

Εξαιτίας των ανωτέρω, τα στοιχεία που αφορούν τα επιδημιολογικά δεδομένα της 

χώρας είναι εξαιρετικά ανεπαρκή. Επιπλέον, δεν έχει γίνει προσπάθεια κωδικοποίησης 

αυτών και καταγραφής τους σε σύγχρονη και αυτοματοποιημένη βάση δεδομένων. 

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, η δημιουργία μιας τέτοιας βάσης αποτελεί σημαντικό 

όφελος στην προσπάθεια ελέγχου και επιτήρησης της υγείας και των 

επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας και μπορεί να  βοηθήσει στον υπολογισμό 

δεικτών υγείας, για το σύνολο της χώρας, των Περιφερειών και των επί μέρους 

περιοχών και πληθυσμιακών ομάδων. 
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8. Απουσία υποστηρικτικών εκθέσεων και αναφορών 

Η απουσία επαρκών επιδημιολογικών δεδομένων συνοδεύεται και από την απουσία 

των αναγκαίων επιστημονικών εκθέσεων και αναφορών, που αναλύουν και 

αξιολογούν τα στοιχεία και οδηγούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα 

κύρια προβλήματα υγείας των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, τις τάσεις που 

παρουσιάζουν, τους κινδύνους που αναφύονται και τα ενδεικνυόμενα μέτρα 

αντιμετώπισης. Οι επιστημονικές εκθέσεις και αναφορές είναι το εργαλείο για τη 

χάραξη των πολιτικών και προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας. Είναι χαρακτηριστικό, 

ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία μελέτη, έκθεση ή αναφορά για την 

κατάσταση υγείας σε περιφερειακό επίπεδο, ή σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές 

ομάδες (π.χ. αγροτικό πληθυσμό, νησιά, μετανάστες, άτομα με αναπηρία κλπ). Η 

αδυναμία αυτή εμποδίζει την ανίχνευση προβλημάτων και τη χάραξη πολιτικών. 

 

9. Έλλειψη ενιαίου σχεδιασμού για πολιτικές πρόληψης και προαγωγής υγείας 

Η απουσία συγκεκριμένων πολιτικών πρόληψης και προαγωγής της υγείας, ιδίως σε 

ότι αφορά τα χρόνια νοσήματα και τους κύριους παράγοντες κινδύνους, αποτελεί 

μια σημαντική αδυναμία του συστήματος. Αντίθετα, στους τομείς όπου 

αναπτύχθηκαν παρόμοιες πολιτικές, όπως π.χ. στα ανιχνευτικά προγράμματα της 

νεογνικής ηλικίας, τους εμβολιασμούς κλπ σημειώθηκαν εντυπωσιακά 

αποτελέσματα. 

 

10. Απουσία επιστημονικής υποστήριξης των υπηρεσιών 

Παρά την ύπαρξη αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

και τους Οργανισμούς Δημόσιας Υγείας της χώρας, παρατηρείται παντελής 

απουσία επιστημονικής υποστήριξης του έργου των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Η 

"επιστημονική τεκμηρίωση", οι "κατευθυντήριες οδηγίες", τα "πρωτόκολλα ενεργειών" 

και οι "καλές πρακτικές στη Δημόσια Υγεία" είναι έννοιες άγνωστες στο σύστημα 

Δημόσιας Υγείας της χώρας. Από τη σκοπιά των λειτουργών της Δημόσιας Υγείας, 

εάν κάποιος αναζητήσει οποιαδήποτε επιστημονική τεκμηρίωση, βοήθεια ή 

επιστημονική υποστήριξη για οποιοδήποτε θέμα Δημόσιας Υγείας, δεν υπάρχει καμιά 

δυνατότητα να βρει οποιαδήποτε βάση δεδομένων ή οτιδήποτε άλλο διαθέσιμο, 

παρά μόνο σε προσωπικό επίπεδο. 

 

11. Ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ΔΥ 

Μια εγγενής αδυναμία του συστήματος Δημόσιας Υγείας είναι η περιορισμένη 

δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των διαφόρων 

επιπέδων. Αυτό οφείλεται: 
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 Στο γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει καμία αρμοδιότητα πάνω στις 

νομαρχιακές και δημοτικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,  

 Στην ανυπαρξία των Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, που έχουν 

την κύρια αρμοδιότητα συντονισμού και συνεργασίας των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας σε περιφερειακό επίπεδο,  

 Στη μη συγκρότηση και λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων Δημόσιας 

Υγείας, 

 Στην απουσία συγκεκριμένων διαδικασιών και λειτουργιών που να προάγουν 

τη συνεργασία και 

 Στην απουσία κλίματος συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των 

υπηρεσιών. 

 

12. Απουσία διατομεακής συνεργασίας και συντονισμού 

Αντίστοιχη με την παραπάνω αδυναμία αποτελεί και η απουσία διατομεακής 

συνεργασίας και συντονισμού με άλλους τομείς δραστηριότητας και υπηρεσίες το 

έργο των οποίων επηρεάζει τη Δημόσια Υγεία (κτηνιατρικές, περιβαλλοντικές, 

αστυνομικές, εκπαιδευτικές κλπ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάσταση 

δυσχεραίνεται αν αναλογιστούμε την μη αντιστοίχηση Υγειονομικών με Διοικητικών 

Περιφερειών. Οι αιτίες της αδυναμίας αυτής είναι αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες 

και συγκεκριμένα: 

 η ανυπαρξία των Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, που έχουν την 

αρμοδιότητα της διατομεακής συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο,  

 Η μη συγκρότηση και λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων Δημόσιας 

Υγείας, η αποστολή των οποίων είναι ακριβώς η προώθηση της διατομεακής 

συνεργασίας, 

 Η απουσία συγκεκριμένων θεσμοθετημένων διαδικασιών και λειτουργιών που 

να προάγουν τη διατομεακή συνεργασία και 

 Η απουσία κλίματος συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 

υπηρεσιών. 

 

2.7.3. Ευκαιρίες 
 

1. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013. 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (Δ΄ προγραμματική περίοδος) 

αντιπροσωπεύει τη σημαντικότερη ευκαιρία για την ανασυγκρότηση του 

συστήματος Δημόσιας Υγείας, για δύο λόγους:  
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 Έχει καθορισμένους στόχους και δράσεις για τη Δημόσια Υγεία, οι οποίοι 

μάλιστα τελούν υπό τον ευρωπαϊκό έλεγχο της υλοποίησής τους, και  

 μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικούς πόρους για τη Δημόσια Υγεία. 

 

2. Ευρωπαϊκή στρατηγική 2007-2013 

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία 2007-2013 συνιστά μια σημαντική 

ευκαιρία που προέρχεται επίσης από τον ευρωπαϊκό χώρο. Η Ευρωπαϊκή 

στρατηγική:  

 Καθορίζει στόχους και προτεραιότητες για τη Δημόσια Υγεία στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 

 Προσφέρει τη δυνατότητα άντλησης πόρων και οικοδόμησης συμμαχιών και 

διεθνών συνεργασιών, 

 Ασκεί πίεση και παρέχει επιστημονική καθοδήγηση για την υλοποίηση των 

πολιτικών αυτών από τα κράτη - μέλη και 

 Δημιουργεί ορισμένες δεσμεύσεις προσαρμογής στα κράτη - μέλη. 

Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν ένα κατάλληλο περιβάλλον και συνθέτουν 

ένα πλέγμα ευκαιριών για μια αποτελεσματική πολιτική στη Δημόσια Υγεία. 

 

3. Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ΔΥ με βάση τους νόμους 3172/03 και 3370/05 

Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με βάση το νόμο 3370/2005 

συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για το σύστημα Δημόσιας Υγείας. 

 Η ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας και της 

διατομεακής συνεργασίας που αυτή μπορεί να κινητοποιήσει, 

 η ενεργοποίηση όλων των διευθύνσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, 

 η ίδρυση και ενεργοποίηση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, 

 η οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας, 

 η οργάνωση της διατομεακής συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, 

 η αξιοποίηση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κλπ 

μπορούν να αποδειχθούν σε σημαντικές ευκαιρίες για την ανασυγκρότηση της 

Δημόσιας Υγείας. 

 

4. Σύνδεση των υπηρεσιών ΔΥ με τις υπηρεσίες υγείας 

Η διοικητική υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στις 

Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και η ένταξή τους μέσα στο περιβάλλον 

του συστήματος υγείας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για εξασφάλιση πόρων, 
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προσωπικού, τεχνογνωσίας, εργαστηριακής και επιστημονικής υποστήριξης στις 

υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Επιπλέον, εξασφαλίζει τη δυνατότητα ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Δημόσιας Υγείας σε άλλες υπηρεσίες υγείας, συντονισμού και 

συνεργασίας με τα Κέντρα Υγείας κλπ. 

 

5. Περιφερειακή αναδιοργάνωση της χώρας 

Η εξελισσόμενη περιφερειακή αναδιοργάνωση της χώρας μπορεί να αποδειχθεί 

επίσης μια σημαντική ευκαιρία για το σύστημα Δημόσιας Υγείας, αφού μέσω αυτής 

μπορεί να προωθηθούν δύο σημαντικές προτεραιότητες: 

 Η οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 

 Η οργάνωση μιας αποτελεσματικής διατομεακής συνεργασίας σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 

6. Δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας από ΕΕ και WHO 

Η δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας, το CDC των ΗΠΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο 

των οποίων δραστηριοποιείται η χώρα μας συνιστά μια σημαντική ευκαιρία, η οποία 

μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Οι δυνατότητες αξιοποίησης αυξάνονται, εάν 

αυτό συνδυασθεί με τη συμμετοχή στην υλοποίηση διεθνών συνεργασιών στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία και εάν η προσπάθεια 

μεταφοράς τεχνογνωσίας συνδυασθεί με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. 

 
 

2.7.4. Κίνδυνοι 
 

1. Περιορισμένη ενεργοποίηση 

Η προϊστορία των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στον τομέα της Δημόσιας 

Υγείας έχει δείξει ότι ο σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι εκάστοτε 

προσπάθειες για την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Υγείας είναι ο κίνδυνος 

αδράνειας ή περιορισμένης ενεργοποίησης των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο 

αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις όσο και των ίδιων των υπηρεσιών. Ο κίνδυνος 

αυτός είναι εγγενής στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας, γιατί η Δημόσια Υγεία, λόγω της 

φύσης της, δεν προκαλεί μεγάλη ζήτηση υπηρεσιών από τον πληθυσμό η οποία να 

ασκεί κοινωνική πίεση για την ενίσχυση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Η 

αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού μπορεί να επιτευχθεί με: 

 Την επίδειξη αποφασιστικής πολιτικής βούλησης για την προώθηση των 

απαιτούμενων δράσεων σε κεντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, 
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 Την άμεση εποπτεία και παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων 

από το Υπουργείο Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες, 

 Την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και πολιτικών για τη διασφάλιση 

της υλοποίησης των δράσεων. 

 

2. Δημοσιονομικοί περιορισμοί 

Οι συνέπειες που μπορεί να έχουν οι υφιστάμενοι δημοσιονομικοί περιορισμοί στην 

εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και τη στελέχωση των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας, σε συνδυασμό με την υψηλή προτεραιότητα που παραδοσιακά αποδίδεται 

στις θεραπευτικές υπηρεσίες, μπορεί να αποδειχθεί σε σημαντικό κίνδυνο για την 

προσπάθεια αναδιοργάνωσης του συστήματος Δημόσιας Υγείας, εφόσον δεν 

προβλεφθεί και αντιμετωπισθεί κατάλληλα. Η αντιμετώπιση του προβλήματος 

προϋποθέτει: 

 Την κατάρτιση ενός συγκεκριμένου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για 

τα προγράμματα και τις δράσεις Δημόσιας Υγείας, 

 Τη δέσμευση των απαιτούμενων πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό και 

τα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 

 Την αναζήτηση πρόσθετων πόρων από ανταποδοτικές υπηρεσίες, τέλη κλπ.  

 

3. Γραφειοκρατία της δημόσιας διοίκησης 

Ο κίνδυνος της γραφειοκρατίας που ελλοχεύει σε όλο το φάσμα του ελληνικού 

δημοσίου μπορεί να δημιουργήσει καθοριστικής σημασίας εμπόδια στην 

ανασυγκρότηση του συστήματος Δημόσιας Υγείας. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος 

όχι τόσο στους επιστημονικούς τομείς, όσο στον οργανωτικό και διοικητικό τομέα, 

όπου μπορεί να εγείρει εμπόδια και να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή ακυρώσεις 

δράσεων και ενεργειών.  

Ο κίνδυνος αυτός πρέπει να αντιμετωπισθεί έγκαιρα και σε κάθε συγκεκριμένη δράση 

και πρωτοβουλία, κυρίως με την επίδειξη της κατάλληλης πολιτικής βούλησης και 

άμεσης εποπτείας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. 

 

4. Περιορισμένη ανταπόκριση για διατομεακή συνεργασία 

Η έλλειψη παράδοσης στη διατομεακή συνεργασία στη χώρα μας και θεσμών και 

λειτουργιών που την προάγουν, αντιπροσωπεύει έναν ιδιαίτερο κίνδυνο για το έργο 

της Δημόσιας Υγείας. Και αυτό γιατί η Δημόσια Υγεία προϋποθέτει κατεξοχήν τη 

διατομεακή συνεργασία και συντονισμό. Η αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού μπορεί 

να επιτευχθεί με: 
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 Την αποφασιστική πολιτική βούληση για την προώθηση και εφαρμογή στην 

πράξη της διατομεακής συνεργασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, 

 Την ανάπτυξη θεσμών και λειτουργιών που προάγουν τη διατομεακή 

συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, 

 Την κατανομή αρμοδιοτήτων, ρόλων και ευθυνών Δημόσιας Υγείας σε όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς και 

 Την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και πολιτικών για την εφαρμογή 

στην πράξη της διατομεακής συνεργασίας σε επιλεγμένους τομείς 

προτεραιότητας. 

 

5. Απώλεια κοινοτικών πόρων 

Ο κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων για τη Δημόσια Υγεία, λόγω ανεπαρκούς 

προετοιμασίας, μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσω  

 Του επαρκούς και έγκαιρου σχεδιασμού των δράσεων και παρεμβάσεων σε 

εθνικό και κυρίως περιφερειακό επίπεδο. 

 Της προώθησης των κατάλληλων προπαρασκευαστικών ενεργειών και των 

απαιτούμενων μελετών. 

 Της ενθάρρυνσης και ενίσχυσης για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

και πρωτοβουλίες. 

 

6. Νέες απειλές για την Δημόσια Υγεία 

Παρά την  σημερινή  πρόοδο της  βιοϊατρικής  τεχνολογίας και  των  δράσεων 

Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, παραμένουν πολλές σημαντικές προκλήσεις για 

τη Δημόσιας Υγεία. Μεταξύ άλλων, οι σημερινές προκλήσεις περιλαμβάνουν: 

 Την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

υγεία 

 Την αντιμετώπιση αναδυόμενων κινδύνων  

 Την αντιμετώπιση νέων επιδημικών νοσημάτων  

 Την αντιμετώπιση κινδύνων από αιφνίδια γεγονότα και 

 Την αντιμετώπιση απειλών από την πιθανή χρήση ή τυχαία διασπορά 

βιολογικών και χημικών επιβλαβών παραγόντων.  

 Την κατανόηση του νέου επιδημιολογικού προτύπου και των νέων αναγκών 

υγείας. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33::  

33..  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ    
Στις ενότητες που ακολουθούν,  γίνεται η διερεύνηση των πολιτικών για τη Δημόσια Υγεία σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό να προσδιορισθούν αφενός μεν οι άξονες στρατηγικής και 

αφετέρου οι δράσεις της Κοινότητας γύρω από τη Δημόσια Υγεία και η επιρροή της στην 

Εθνική πολιτική της Ελλάδας για την προαγωγή και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας στη 

χώρα μας. Εξετάζονται ακόμη οι πολιτικές δημόσιας υγείας σε επιλεγμένες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπειρία των οποίων μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στη 

διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου δράσης στη χώρα μας. Παράλληλα, εξετάζονται τα 

συστήματα "Καλών Πρακτικών στη Δημόσια Υγεία" (Best Practices in Public Health) που 

έχουν αρχίσει να λειτουργούν στις πλέον αναπτυγμένες χώρες, καθώς και οι 

σημαντικότερες προσπάθειες στον τομέα αυτό. 

 

3.1 Η Πολιτική για τη Δημόσια Υγεία στην Ε.Ε. 
 

Το ενδιαφέρον της Ε.Ε. για την υγεία των πολιτών της καταδεικνύεται από την διακριτή και 

λεπτομερή αναφορά στην Δημόσια Υγεία της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Η αναφορά στην 

Δημόσια Υγεία (ΔΥ) γίνεται σε διάφορα άρθρα κυρίως όμως στα άρθρα 3 και 152. Ιδιαίτερα 

στο τελευταίο ορίζεται ότι:  

«Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, 

εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου. Η δράση της 

Κοινότητας, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της 

Δημόσιας Υγείας καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθενείας σε όλες τις μορφές 

της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Η δράση αυτή 

καλύπτει την καταπολέμηση των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της 

υγείας, ευνοώντας τη διερεύνηση των αιτιών τους, της μετάδοσης και της πρόληψής τους, 

καθώς και την ενημέρωση και την διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας». 

Σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι μετακινούνται συνεχώς, οι απειλές για την υγεία των πολιτών 

της Ε.Ε. από μεταδοτικές ασθένειες δεν μπορούν να περιοριστούν μέσα στα εθνικά σύνορα. 

Οι ασθένειες που προκαλούνται από το κάπνισμα, την κακή διατροφή ή τη μόλυνση του 

περιβάλλοντος ανησυχούν τους πολίτες όλων των χωρών της Ε.Ε. Σε μια ενιαία αγορά, η 

ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων ή των προϊόντων αίματος αποτελεί επίσης κοινή 

ευθύνη. Παρόλο που την κύρια ευθύνη για την υγειονομική περίθαλψη φέρουν τα κράτη 
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μέλη, η Ε.Ε. συμβάλει με τις πολιτικές της στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

προκλήσεων αυτών. 

Η αρμοδιότητα της Ε.Ε. στον τομέα της υγείας δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ενέργειες 

για τη Δημόσια Υγεία. Υπάρχει μια ειδική απαίτηση ότι «κατά τον καθορισμό και την 

εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου 

προστασία της υγείας». Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις σε άλλους βασικούς τομείς της 

κοινοτικής δραστηριότητας (εσωτερική αγορά, κοινωνικές υποθέσεις, έρευνα και ανάπτυξη, 

γεωργία, εμπόριο και πολιτική ανάπτυξης, περιβάλλον κτλ) πρέπει να προάγουν ενεργητικά 

τη προστασία της υγείας. Συνεπώς, η στρατηγική για την υγεία περιλαμβάνει ορισμένα ειδικά 

μέτρα για την εφαρμογή αυτής της απαίτησης, παραδείγματος χάρη, με τη βελτίωση των 

ρυθμίσεων συντονισμού και με την επίδειξη του τρόπου με τον οποίο οι δραστηριότητες 

λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία. 

 

3.1.1 Η στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας 
 

Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, και συγκεκριμένα από το 1998 και εξής, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει αναπτύξει μια στρατηγική στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, η οποία 

περιλαμβάνει δύο κύρια στοιχεία: 

• Ένα πλαίσιο δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, το οποίο περιλαμβάνει το 

"κοινοτικό πρόγραμμα δράσης" στον τομέα της δημόσιας υγείας και ορισμένα 

άλλα μέτρα, και·  

• Την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης διατομεακής στρατηγικής για την υγεία, με 

οριζόντιες δράσεις που αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο 

προστασίας της υγείας κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των άλλων 

κοινοτικών πολιτικών.  

Ι. "Πλαίσιο δημόσιας υγείας" 

Το πλαίσιο της δημόσιας υγείας περιλαμβάνει τις δράσεις που αφορούν ειδικά στη 

δημόσια υγεία και αποσκοπούν: 

• Στη βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά με την υγεία,  

• Στην εξασφάλιση ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της 

υγείας 

• Στον έλεγχο των καθοριστικών της υγείας παραγόντων. 

• Το πλαίσιο δημόσιας υγείας περιλαμβάνει ακόμη μια σειρά μέτρων σε άλλους 

επιμέρους τομείς που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, όπως: 
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• Την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών, με τη λειτουργία ενός 

δικτύου επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών 

ασθενειών, που καθιερώθηκε από το 1999 και έχει διεθνή διάσταση. 

• Την πρόληψη της τοξικομανίας, για την οποία υπάρχει ειδικό σχέδιο δράσης της 

ΕΕ.  

• Την καταπολέμηση του καπνίσματος και συμπληρωματικές δραστηριότητες, 

όπως η επιβολή αυστηρότερων κανόνων όσον αφορά την παρασκευή, την 

παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού κλπ.  

• Την ποιότητα και ασφάλεια των οργάνων και των ουσιών ανθρώπινης 

προέλευσης, με την επεξεργασία και εκπόνηση σχετικής νομοθεσίας.  

• Το αίμα και τα παράγωγά του, με τον καθορισμό προτύπων ποιότητας και 

ασφάλειας, τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου εποπτείας και την προώθηση της 

βέλτιστης χρήσης του αίματος και των παραγώγων του. 

• Τα κτηνιατρικά και φυτο-υγειονομικά μέτρα, με ένα πλέγμα πολιτικών που 

αναφέρονται στην ασφάλεια των τροφίμων.  

• Τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φόρουμ της υγείας, ως μηχανισμού που θα 

επιτρέπει τη συνεχή διαβούλευση όλων των παραγόντων της δημόσιας υγείας 

που λαμβάνουν μέρος στην κατάρτιση της πολιτικής για την υγεία.  

ΙΙ. "Ολοκληρωμένη διατομεακή στρατηγική δημόσιας υγείας" 

Η ολοκληρωμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια υγεία, εκτός 

από το "πλαίσιο δημόσιας υγείας", επιδιώκεται να εξασφαλισθεί με τη στενή σύνδεση 

με ενέργειες και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε άλλους τομείς πολιτικής και 

επηρεάζουν την υγεία, όπως η ενιαία αγορά, η προστασία των καταναλωτών, η 

κοινωνική προστασία, η απασχόληση και το περιβάλλον. Η υλοποίηση αυτής της 

ολοκληρωμένης πολιτικής επιδιώκεται με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Από το 2001, οι προτάσεις και πολιτικές άλλων τομέων που σχετίζονται με την 

υγεία, περιλαμβάνουν μια επεξεργασία και τεκμηρίωση, που να εξηγεί πώς και 

γιατί τα θέματα υγείας λαμβάνονται υπόψη, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις 

στην υγεία.  

• Επιδιώκεται η καθιέρωση συγκεκριμένων κριτηρίων και μεθόδων για την 

αξιολόγηση της κάθε πολιτικής σε σχέση με τον αντίκτυπό της στην υγεία. 

• Το πρόγραμμα δημόσιας υγείας προβλέπει τη δυνατότητα διεξαγωγής από 

κοινού ενεργειών σε συνεργασία με άλλα κοινοτικά προγράμματα και φορείς.  

• Επιδιώκεται ενίσχυση των μηχανισμών που εγγυώνται το συντονισμό 

δραστηριοτήτων σχετικών με την υγεία.  
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3.1.2. Οι προτεραιότητες της πολιτικής της περιόδου 2000-8 
 

Το 2000 η Ε.Ε. ανακοίνωσε τη στρατηγική της για την δημόσια υγεία της περιόδου 2000-2008, 

που εστιάζει σε τρεις προτεραιότητες (COM 2000/285 τελικό): 

1) Βελτίωση της πληροφόρησης και της γνώσης για την υγεία που να 

απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας 

Εφαρμογή ενός συνεκτικού συστήματος ενημέρωσης για την υγεία το οποίο 

να παρέχει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής, στους επαγγελματίες στο 

χώρο της υγείας και στο ευρύ κοινό τα βασικά στοιχεία και τις πληροφορίες 

που χρειάζονται για την υγεία. 

2) Θέσπιση ενός μηχανισμού ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση των 

μεγάλων απειλών κατά της υγείας 

Ανάπτυξη ενός μηχανισμού ταχείας και αποτελεσματικής αντίδρασης για την 

αντιμετώπιση των απειλών κατά της Δημόσιας Υγείας που προέρχονται, 

παραδείγματος χάρη, από τις μεταδοτικές νόσους. Η ολοκλήρωση της Ε.Ε. με 

βάση την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας αυξάνει την ανάγκη 

επαγρύπνησης. 

3) Αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας 

Βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού και τη μείωση των 

πρόωρων θανάτων στην Ε.Ε. με την αντιμετώπιση των αιτιών των ασθενειών 

μέσω των αποτελεσματικών μέτρων της προαγωγής της υγείας και της 

πρόληψης των ασθενειών. Στο πλαίσιο αυτά επιδιώκεται η καλύτερη 

κατανόηση των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία, ιδίως 

τους παράγοντες που αφορούν τον τρόπο ζωής, όπως η διατροφή και η 

σωματική δραστηριότητα, καθώς και των περιβαλλοντικών παραγόντων, 

όπως η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, στην ηχορύπανση ή στη χημική 

μόλυνση. 

Οι προτεραιότητες αναλύονται σχηματικά στο σχήμα 3.1. Στις προτεραιότητες αυτές, είναι 

εμφανής η διάσταση της άμβλυνσης των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων χωρών. Και 

τούτο, γιατί η διεύρυνση της Ε.Ε. δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις στην αντιμετώπιση των 

ανισοτήτων, δεδομένου ότι η επίπτωση σημαντικών προβλημάτων στη Δημόσια Υγεία, 

όπως η παχυσαρκία ή ορισμένες μορφές καρκίνου, ποικίλλει έντονα στην Ε.Ε. 
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 Σχήμα 3.2.1: Τομείς προτεραιότητας για το 2004 του προγράμματος Δημόσιας Υγείας της Ε.Ε1 
 

 
 
 

                                                 
1 Επίσημη εφημερίδα της ΕΕ 2004/192/ΕΚ 
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Παράλληλα με τις προτεραιότητες του προγράμματος, η πολιτική δημόσιας υγείας της Ε.Ε. 

κατευθύνεται προς τρεις επιπλέον κατευθύνσεις:  

Ι. Προώθηση της έρευνας για τη δημόσια υγεία 

Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί έρευνες που αποσκοπούν στην προστασία της 

δημόσιας υγείας.  

ΙΙ. Διατομεακή στρατηγική 

Το ενδιαφέρον για την υγεία χαρακτηρίζει ένα μεγάλο φάσμα των πολιτικών 

της Ε.Ε. της περιόδου 2000-2007, όπως η κοινωνική πολιτική και η πολιτική για 

την απασχόληση (περιλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στην 

εργασία), η πολιτική για την ενιαία αγορά και η περιβαλλοντική πολιτική.  

ΙΙΙ. Πληροφορική 

Συγχρόνως, η Ε.Ε. αναπτύσσει τις σχέσεις μεταξύ της πληροφορικής και της 

υγείας. Σύνδεσμοι δεδομένων υψηλής ταχύτητας καθιστούν δυνατή τη 

διαδικτύωση των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας στο σύνολο της Ε.Ε. 

ή/και παρέχουν στους ασθενείς πρόσβαση σε ειδικευμένους ιατρούς οι 

οποίοι βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα μακριά τους (τηλεϊατρική).  

 

3.1.3  Η πολιτική δημόσιας υγείας της Ε.Ε. για την περίοδο 2007-2013 
 

Στις 6 Απριλίου 2005, η Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση για τη θέσπιση προγράμματος 

κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την 

περίοδο 2007-2013. Η κύρια καινοτομία αυτού του προγράμματος έγκειται στη συνδυασμένη 

προσέγγιση ως προς την υγεία και την προστασία των καταναλωτών, με σκοπό να 

αξιοποιηθούν οι συνέργιες και να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη αποδοτικότητα των ενεργειών 

που σχετίζονται με μια σειρά τομέων υγείας. 

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει στόχους ταξινομημένους σε τρεις κατηγορίες: 

α) Στόχοι που αφορούν κοινές δράσεις και συνέργειες 

β) Στόχοι του προγράμματος δημόσιας υγείας και 

γ) Στόχοι που αφορούν την προστασία του καταναλωτή 

1) Ενίσχυση συνεργειών με άλλους τομείς 

Οι στόχοι που αφορούν ενίσχυση των συνεργειών, μέσω κοινών ενεργειών και 

μέσων, είναι: 

1. Προστασία των πολιτών από τους κινδύνους και τις απειλές που ξεφεύγουν 

από τον έλεγχο των μεμονωμένων ατόμων (π.χ. απειλές για την υγεία που 
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έχουν επιπτώσεις στην κοινωνία συνολικά, μη ασφαλή προϊόντα, αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές). 

2. Αύξηση της ικανότητας των πολιτών να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις 

για τα συμφέροντά τους στον τομέα της υγείας αλλά και ως καταναλωτών. 

3. Ένταξη των στόχων της πολιτικής που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας 

και των καταναλωτών στις άλλες κοινοτικές πολιτικές. 

2) Ενίσχυση δράσεων υγείας 

Οι στόχοι που αφορούν στο πρόγραμμα δημόσιας υγείας είναι: 

1. Η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία. 

2. Η προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής. 

3. Η συμβολή στη μείωση της επίπτωσης σημαντικών νόσων στην ΕΕ. 

4. Η συμβολή στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων 

συστημάτων υγείας. 

5. Η υποστήριξη των ανωτέρω στόχων με την παροχή πληροφοριών για 

θέματα υγείας και τη διενέργεια σχετικών αναλύσεων. 

3) Προστασία του καταναλωτή 

Οι στόχοι που αφορούν στο πρόγραμμα δράσης για την προστασία του 

καταναλωτή είναι: 

1. Καλύτερη κατανόηση των καταναλωτών και των αγορών 

2. Καλύτερη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών 

3. Βελτίωση των διαδικασιών επιβολής και παρακολούθησης και των μέσων 

έννομης προστασίας 

4. Καλύτερα ενημερωμένοι, εκπαιδευμένοι και υπεύθυνοι καταναλωτές 

 

3.1.4  Το πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 2007-2013 
 

Το νέο πρόγραμμα δράσης στη Δημόσια Υγεία: 

 ενισχύει τα τρία σκέλη του προηγούμενου προγράμματος (πληροφόρηση, 

απειλές και καθοριστικοί παράγοντες) και  

 δημιουργεί τρία νέα σκέλη: (α) αντιμετώπιση των απειλών, (β) πρόληψη των 

νόσων και (γ) συνεργασία μεταξύ των συστημάτων υγείας. 

1) Ενίσχυση της επιτήρησης και του ελέγχου των απειλών για την υγεία  

Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 

αποτελεί το βασικό βήμα. Το ECDC θα πραγματοποιεί αναλύσεις, θα 

διενεργεί αξιολογήσεις, θα παρέχει συμβουλές για τους κινδύνους τους 

οποίους εγκυμονούν οι μεταδοτικές νόσοι και θα ενισχύσει την ικανότητα 

αντιμετώπισής τους. Οι ενέργειες που θα αναληφθούν βάσει του 
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προγράμματος και οι δραστηριότητες του ECDC θα είναι συμπληρωματικές 

και θα τονώσουν τις προσπάθειες των κρατών μελών. Το ECDC θα 

υποστηρίζει επίσης τις εργασίες των διεθνών οργανισμών για τον έλεγχο των 

μεταδοτικών νόσων. 

Το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το "σκέλος της πληροφόρησης", θα 

καλύπτει την παρακολούθηση και την επιτήρηση των απειλών που δεν 

εμπίπτουν στο πλαίσιο των καθηκόντων του ECDC, και ιδίως τις απειλές που 

συνδέονται με τους φυσικούς και χημικούς παράγοντες· θα μετουσιώσει την 

έρευνα σε πρακτικές μεθοδολογίες· και θα εφαρμόσει την απόφαση για τη 

δημιουργία κοινοτικού δικτύου παρακολούθησης[9], τις οδηγίες για το αίμα, 

τους ιστούς και τα κύτταρα και τις πολιτικές εμβολιασμού. Για να 

αναπτυχθούν στην ΕΕ διαγνωστικές ικανότητες για τους παθογόνους 

παράγοντες χρειάζεται μια ευρωπαϊκή εργαστηριακή δομή αναφοράς για 

τους σπάνιους ή τους υψηλού κινδύνου παθογόνους παράγοντες. Θα 

θεσπιστούν κριτήρια για την αξιολόγηση της απόδοσης αυτών των 

εργαστηρίων. Τέλος, σκοπός της δράσης θα είναι να βοηθήσει τα κράτη 

μέλη και τις υποψήφιες χώρες να εφαρμόσουν τους διεθνείς κανονισμούς 

υγείας. 

2) Αντιμετώπιση των απειλών για την υγεία  

Το σκέλος αυτό αποσκοπεί στο να διαθέτει τεχνικά και επιχειρησιακά μέσα 

που να επιτρέπουν στην ΕΕ να προετοιμάζεται και να αντιμετωπίζει με επιτυχία 

τις απειλές για την υγεία. Πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά τάχιστα στους 

κινδύνους που προκαλεί για την υγεία ένα γεγονός (που συμβαίνει μέσα ή 

έξω από στην ΕΕ), ούτως ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανή 

επίπτωση/μετάδοση του στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του σκέλους του 

προγράμματος θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών δομών 

και πόρων μέσω μιας δράσης που θα αποσκοπεί: στη βελτίωση του τρόπου 

διαχείρισης των κινδύνων και των σχεδίων επείγουσας επέμβασης για τις 

έκτακτες ανάγκες στον τομέα της υγείας, στη διευκόλυνση των 

κοινοποιήσεων συναγερμού και παρακολούθησης και του συντονισμού των 

ενεργειών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών στον τομέα της υγείας, στη 

βελτίωση των ικανοτήτων προπαρασκευής και άμεσης επέμβασης για τις 

έκτακτες ανάγκες στον τομέα της υγείας, με έμφαση στην πρόβλεψη 

συγκεκριμένων μηχανισμών, στη διάθεση υγειονομικών μέσων και στη 

διευκόλυνση της δικτύωσης και της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων 

πρακτικών. 
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Με τον τρόπο αυτό, θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις 

υποδομές τους, την ικανότητά τους και τα μέσα συντονισμού που 

απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν μια απειλή, π.χ. οργανώνοντας δίκτυα, 

εκπαιδεύοντας εμπειρογνώμονες και καταρτίζοντας σχέδια αντιμετώπισης 

έκτακτων αναγκών στον τομέα της υγείας. Επιπλέον, οι φυσικές ή οι 

ανθρωπογενείς καταστροφές που έχουν συνέπειες για την υγεία απαιτούν, 

π.χ., την αποστολή εμπειρογνωμόνων του τομέα της υγείας και ιατρικού 

εξοπλισμού, πράγμα που προϋποθέτει την ύπαρξη μηχανισμών 

προγραμματισμού και συντονισμού για την κινητοποίηση, την ανάπτυξη και 

τη χρησιμοποίηση πόρων υγείας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και 

κρίσεων στον τομέα της υγείας. 

3) Προαγωγή της υγείας με την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων  

Η προαγωγή της καλής υγείας απαιτεί την αντιμετώπιση τόσο των επιβλαβών 

για την υγεία παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και τους 

εθισμούς (π.χ. κάπνισμα, οινόπνευμα, ανθυγιεινή διατροφή) όσο και των 

ευρύτερων καθοριστικών για την υγεία παραγόντων κοινωνικοοικονομικής 

και περιβαλλοντικής φύσης. Η γενική προσέγγιση που ακολουθείται για την 

επίτευξη αυτού του στόχου συνίσταται σε μια σειρά κοινοτικών στρατηγικών 

για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων καθοριστικών παραγόντων, όπως 

η διατροφή και η παχυσαρκία, η κατάχρηση οινοπνεύματος, το κάπνισμα και 

τα ναρκωτικά, καθώς επίσης το HIV/AIDS και η αναπαραγωγική υγεία. 

Οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως η φτώχεια και οι συνθήκες 

εργασίας, θα αντιμετωπιστούν με ενέργειες που θα αποσκοπούν στη 

διάδοση βέλτιστων πρακτικών και στη συνεκτίμηση των ανισοτήτων που 

υπάρχουν στον τομέα της υγείας στις άλλες πολιτικές. Οι περιβαλλοντικές 

ενέργειες θα στηριχθούν στο πρόγραμμα δράσης που εφαρμόζεται στους 

τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας για την περίοδο 2004-2010 και θα 

επικεντρωθούν στην ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, στον 

καπνό του τσιγάρου στον ατμοσφαιρικό αέρα και στις συνέπειες για την 

υγεία που συνδέονται με το περιβάλλον. 

Δεδομένου ότι πολλά προβλήματα έχουν την αφετηρία τους στην παιδική 

ηλικία, θα εφαρμοστεί μια προσέγγιση κύκλου ζωής προκειμένου να ληφθεί 

ιδιαίτερη μέριμνα για την υγεία των νέων. Επιπλέον, θα προταθούν ενέργειες 

που θα αφορούν στον αντίκτυπο της γήρανσης στην υγεία και στις ανάγκες 

υγειονομικής περίθαλψης. 

Τέλος, η Επιτροπή θα αναπτύξει θεματικές πλατφόρμες, στις οποίες θα 

συμμετάσχουν τα κράτη μέλη και οι εμπλεκόμενοι στα θέματα αυτά φορείς, 
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και θα αναλάβει ενέργειες για συγκεκριμένους, καθοριστικούς για την υγεία 

παράγοντες. 

4) Πρόληψη των νόσων και των τραυματισμών 

Μερικές νόσοι, συμπεριλαμβανομένων των ψυχικών νόσων, του καρκίνου 

και των καρδιαγγειακών παθήσεων, αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό 

του συνόλου των νόσων που πλήττουν τους πολίτες της ΕΕ. Οι ενέργειες για 

τους καθοριστικούς παράγοντες πρέπει να συμπληρωθούν με την ανάληψη 

ενεργειών για την αντιμετώπιση αυτών των νόσων, όταν η προσέγγιση αυτή 

προσφέρει προστιθέμενη αξία ή όταν η ανάληψη διασυνοριακής δράσης 

δικαιολογείται από απόψεως αποδοτικότητας, όπως συμβαίνει με τις σπάνιες 

νόσους. Οι σχετικές ενέργειες περιλαμβάνουν την παροχή υποστήριξης για 

τη δευτεροβάθμια πρόληψη, π.χ. τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων και 

την έγκαιρη ανίχνευση των νόσων μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 

της ανάπτυξης πλατφορμών, της εκπόνησης μελετών και της δημιουργίας 

δικτύων. Προβλέπονται συνέργειες με το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την 

έρευνα. 

Για να διευκολυνθεί η μείωση των ατυχημάτων και των τραυματισμών, θα 

προταθούν προληπτικές ενέργειες, εκστρατείες και μια στρατηγική που θα 

επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες ομάδες κινδύνου και σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις. 

5) Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των εθνικών συστημάτων υγείας 

Η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κρατών 

μελών, αλλά η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να ωφελήσει τους ασθενείς 

και τα συστήματα υγείας, που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, π.χ. τις 

προόδους της ιατρικής, τη γήρανση του πληθυσμού, την κινητικότητα των 

ασθενών και των επαγγελματιών. Η Επιτροπή διευκολύνει τη συνεργασία 

μέσω των συνεδριάσεων της ομάδας υψηλού επιπέδου για τις υπηρεσίες 

υγείας και την ιατρική περίθαλψη, καθώς και μέσω της ανοικτής μεθόδου 

συντονισμού. Η αποδοτική συνεργασία απαιτεί τη διάθεση πόρων π.χ. για 

την οργάνωση και τη λειτουργία δικτύων και την πραγματοποίηση 

αναλύσεων. 

Η κοινοτική συνδρομή θα περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της διασυνοριακής 

παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, την ανταλλαγή 

πληροφοριών, την προώθηση της ασφάλειας των ασθενών, την παροχή 

υποστήριξης για την οργάνωση ενός κοινοτικού συστήματος κέντρων 

αναφοράς και την παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες υγείας. Θα 

υπάρξουν συμπληρωματικότητες με το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
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έρευνα και με το σχέδιο δράσης για την “ηλεκτρονική υγεία” (e-Health). 

6) Παραγωγή και διάδοση περισσότερων και καλύτερων πληροφοριών για την 

υγεία στους πολίτες, τους εμπειρογνώμονες του τομέα της υγείας και τους 

υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής 

Πρέπει να αναπτυχθεί, σε επίπεδο ΕΕ, μια βάση γνώσεων για τη συλλογή, την 

ανάλυση και τη διάδοση συγκρίσιμων και αξιόπιστων πληροφοριών για την 

υγεία στους πολίτες και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Η παραγωγή και 

διάδοση καλύτερων πληροφοριών προϋποθέτει την επέκταση των 

υφιστάμενων εργασιών, προκειμένου να αναπτυχθεί στην ΕΕ ένα σύστημα 

παρακολούθησης της υγείας που να παρέχει στοιχεία χρήσιμα για όλες τις 

δραστηριότητες στον τομέα της υγείας, χρησιμοποιώντας, εν ανάγκη, το 

κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα. 

Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει την ανάπτυξη των υπαρχόντων 

δεικτών και την εφαρμογή νέων εργαλείων για τη συλλογή των σχετικών 

στοιχείων, τη διεξαγωγή μιας ευρωπαϊκής έρευνας για τον τομέα της υγείας, 

την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών μέσω μιας διαδικτυακής πύλης της ΕΕ 

για την υγεία, την πραγματοποίηση εκστρατειών απευθυνόμενων στους 

νέους, τη δημιουργία δικτύων και την παροχή πληροφοριών για τις σπάνιες 

νόσους. Περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση των αναλύσεων σε θέματα υγείας 

και την υποστήριξη των μέσων ηλεκτρονικής υγείας. 

Στον σχήμα 3.2 παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες ενέργειες του 

προγράμματος Δημόσιας Υγείας 2007-2013. 
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Σχήμα 3.2: Προβλεπόμενες ενέργειες του προγράμματος Δημόσιας Υγείας της Ε.Ε 2007-13. 
 

Στόχος 1: Προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία 

1. Ενίσχυση της επιτήρησης και του ελέγχου των απειλών για την υγεία, με τα 
ακόλουθα μέσα. 

1.1. Ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης των μεταδοτικών νόσων με το κοινοτικό 
δίκτυο επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών 
ασθενειών· 

1.2. Ανάπτυξη στρατηγικών και μηχανισμών για την πρόληψη, την ανταλλαγή 
πληροφοριών και την αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από μη 
μεταδοτικές νόσους· 

1.3. Ανταλλαγή πληροφοριών και ανάπτυξη στρατηγικών για τον εντοπισμό 
απειλών για την υγεία που προέρχονται από φυσικές, χημικές ή βιολογικές πηγές 
ή εσκεμμένες ενέργειες. 

1.4. Βελτίωση της εργαστηριακής συνεργασίας για την εξασφάλιση διαγνωστικών 
ικανοτήτων υψηλής ποιότητας 

1.5. Ανάπτυξη νέων πολιτικών στους τομείς της πρόληψης, του εμβολιασμού και της 
ανοσοποίησης  

1.6. Ανάπτυξη και εφαρμογή δικτύων επαγρύπνησης και συστημάτων υποβολής 
εκθέσεων για τα ανεπιθύμητα συμβάντα κατά τη χρησιμοποίηση προληπτικών 
μέτρων υγείας και ουσιών ανθρώπινης προέλευσης· 

1.7. Τεχνική βοήθεια για την ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν τη χάραξη και 
την εφαρμογή των πολιτικών. 

2. Αντιμετώπιση των απειλών για την υγεία, με τα ακόλουθα μέσα. 

2.1. Ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας και ενίσχυση της ικανότητας συντονισμένης 
αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας· 

2.2. Ανάπτυξη και διατήρηση της ικανότητας αξιολόγησης και κάλυψης των 
αναγκών, καθώς και της ικανότητας ταχείας και αξιόπιστης διαβίβασης 
ανακοινώσεων και πραγματοποίησης διαβουλεύσεων σχετικά με τα αντίμετρα· 

2.3. Ανάπτυξη στρατηγικών για τη γνωστοποίηση (αναγγελία) των κινδύνων και 
μέσων για την ενημέρωση και την καθοδήγηση του κοινού και των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας  

2.4. Ανάπτυξη στρατηγικών και διαδικασιών και ειδικών σχεδίων αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών στον τομέα της υγείας, καθώς και για την εξακρίβωση της 
διαλειτουργικότητάς τους μεταξύ των κρατών μελών 

2.5. Ανάπτυξη στρατηγικών και μηχανισμών για την επανεξέταση και τη βελτίωση της 
διαθεσιμότητας, της καταλληλότητας και της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις (π.χ. 
εργαστήρια) και εξοπλισμούς (ανιχνευτές κ.λπ.) 

2.6. Ανάπτυξη στρατηγικών και μηχανισμών για την αξιολόγηση της ανάγκης και για 
την δημιουργία μέσων δημόσιας υγείας που μπορούν να αναπτυχθούν 
γρήγορα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης  

2.7. Δημιουργία και διατήρηση μιας μόνιμα διαθέσιμης βασικής ομάδας 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της δημόσιας υγείας, που θα μπορούν να 
μετακινούνται ταχύτατα σε όλο τον κόσμο σε περιπτώσεις κρίσεων στον τομέα 
της υγείας μαζί με κινητά εργαστήρια, προστατευτικό εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις απομόνωσης. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  142 

 
Στόχος 2: Προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής 

3. Προαγωγή της υγείας, με την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων. 

3.1. Καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες που συνδέονται με τους εθισμούς, και 
ιδίως με τον καπνό, το οινόπνευμα, τα ναρκωτικά και άλλες εθιστικές ουσίες· 

3.2. Καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, και 
ιδίως με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα, τη σεξουαλική και την 
αναπαραγωγική υγεία· 

3.3. Καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις ανισότητες όσον αφορά την υγεία και στον αντίκτυπο 
των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων στην υγεία· 

3.4. Καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με ιδιαίτερη 
έμφαση στον αντίκτυπο των περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία· 

3.5. Ποιότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα (σε σχέση με το κόστος τους) 
των παρεμβάσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας· 

3.6. Παροχή υποστήριξης για δραστηριότητες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του 
κοινού, για ενέργειες κατάρτισης και για ενέργειες δημιουργίας υποδομής 
συναφούς με τις προτεραιότητες που καθορίζονται ανωτέρω 

3.7. Παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολιτικών και της νομοθεσίας. 

 

 
 Στόχος 3: Συμβολή στη μείωση της επίπτωσης σημαντικών νόσων 

4. Πρόληψη νόσων και τραυματισμών 

4.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών για σημαντικές νόσους που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία, σε σχέση με τη συνολική επιβάρυνση από τις νόσους στην Κοινότητα 

4.2. Κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικών και μέτρων για την πρόληψη των νόσων, 
ιδίως με τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη κατευθυντήριων 
γραμμών και συστάσεων, που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δευτεροβάθμια 
πρόληψη, τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων και την έγκαιρη ανίχνευση των 
νόσων· 

4.3. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων και συντονισμός στρατηγικών 
για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών νόσων· 

4.4. Κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικών και μέτρων για την πρόληψη των 
τραυματισμών· 

4.5. Υποστήριξη των ενεργειών ανταλλαγής γνώσεων, κατάρτισης και δημιουργίας 
ικανοτήτων για τις νόσους που επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν και για την 
πρόληψη των τραυματισμών. 
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Στόχος 4: Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων υγείας 

5. Επίτευξη συνεργιών μεταξύ των εθνικών συστημάτων υγείας, με τους εξής 
τρόπους: 

5.1. Διευκόλυνση της διασυνοριακής αγοράς και παροχής υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και της ανταλλαγής 
πληροφοριών που καθιστούν δυνατή την από κοινού αξιοποίηση και χρήση των 
δυνατοτήτων διασυνοριακής περίθαλψης· 

5.2. Ανταλλαγή πληροφοριών για την κινητικότητα των επαγγελματιών του τομέα 
της υγείας και διαχείριση των συνεπειών της· 

5.3. Καθιέρωση κοινοτικού συστήματος συνεργασίας για τα κέντρα αναφοράς και 
τις άλλες δομές συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων υγείας περισσότερων του 
ενός κρατών μελών· 

5.4. Δημιουργία δικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας ανάπτυξης και ανταλλαγής 
πληροφοριών και αξιολογήσεων σχετικά με τις τεχνολογίες και τις τεχνικές υγείας 
(αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας)· 

5.5. Παροχή πληροφοριών για τα συστήματα υγείας και την ιατρική φροντίδα στους 
ασθενείς, στους επαγγελματίες και στους υπεύθυνους για τη χάραξη της 
πολιτικής, σε συνδυασμό με τις γενικές ενέργειες πληροφόρησης που 
αναλαμβάνονται στον τομέα της υγείας και συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανισμών ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 
από κοινού με το σχέδιο δράσης για έναν ευρωπαϊκό χώρο ηλεκτρονικής υγείας· 

5.6. Ανάπτυξη μέσων για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των κοινοτικών πολιτικών 
στα συστήματα υγείας· 

5.7. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών για την προώθηση της ασφάλειας των 
ασθενών και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας· 

5.8. Υποστήριξη της διαδικασίας χάραξης πολιτικής για τα συστήματα υγείας, ιδίως 
όσον αφορά την ανοικτή μέθοδο συντονισμού για την υγειονομική περίθαλψη 
και τις υπηρεσίες μακρόχρονης περίθαλψης. 

6.8. Ανάπτυξη στρατηγικών και μηχανισμών για την πρόληψη των σπάνιων νόσων, 
την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και την αντιμετώπιση των νόσων αυτών. 
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Ενέργειες που συμβάλλουν σε όλους τους ανωτέρω στόχους: 

6. Βελτίωση γνώσεων στον τομέα υγείας για την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας, με 
τους εξής τρόπους: 

6.1. Συνέχιση της περαιτέρω ανάπτυξης ενός βιώσιμου συστήματος 
παρακολούθησης της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανισότητες στον τομέα 
της υγείας και με παροχή στοιχείων για την κατάσταση της υγείας, τους 
καθοριστικούς για την υγεία παράγοντες, τα συστήματα υγείας και τους 
τραυματισμούς· η στατιστική συνιστώσα αυτού του συστήματος θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω, χρησιμοποιώντας, ανάλογα με τις ανάγκες, το κοινοτικό στατιστικό 
πρόγραμμα. 

6.2. Παροχή άλλων γνώσεων σχετικών με την υγεία· 
6.3. Καθορισμός σχετικών πρόσθετων δεικτών· 
6.4. Ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών υποβολής εκθέσεων· 
6.5. Εξασφάλιση τακτικής συλλογής σχετικών πληροφοριών, σε συνεργασία με το στατιστικό 

πρόγραμμα, διεθνείς οργανώσεις, οργανισμούς & μέσω συναφών σχεδίων. 
6.6. Υποστήριξη της ανάλυσης των θεμάτων της υγείας στην Κοινότητα μέσω 

τακτικών κοινοτικών εκθέσεων για την υγεία, τήρηση μηχανισμών διάδοσης 
όπως η διαδικτυακή πύλη υγείας, παροχή υποστήριξης για τη διενέργεια 
συνεδρίων συναίνεσης και στοιχειοθετημένων εκστρατειών πληροφόρησης που 
συντονίζονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών· 

6.7. Εστίαση στην τακτική παροχή αξιόπιστων πληροφοριών στους πολίτες, στους 
υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, στους ασθενείς, στα άτομα που παρέχουν 
φροντίδα, στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας & σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· 
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3.1.5.  Οι Πολιτικές της ΕΕ σε επιλεγμένους τομείς της δημόσιας υγείας 
 
3.1.5.1  Ο καρκίνος 
 

O καρκίνος είναι μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου στην Ευρώπη και ένας από τους 

πρώτους τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε πολιτική. Οι ενέργειες της Ε.Ε. 

στον τομέα αυτό ανήκουν στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος δράσης Δημόσιας 

Υγείας, το οποίο αντικατέστησε το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του καρκίνου, το 

οποίο είχε εγκριθεί για την περίοδο 1996-2000 (Ευρώπη κατά του Καρκίνου). 

Επιπλέον, στις 2 Δεκεμβρίου 2003, το Συμβούλιο δημοσίευσε σύσταση σχετικά με τον 

προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου (2003/878/ΕΚ) με την οποία κλήθηκαν τα κράτη μέλη 

να αναλάβουν δράση όσον αφορά:  

• την εφαρμογή των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου· 

• την καταγραφή & τη διαχείριση των δεδομένων του προσυμπτωματικού ελέγχου· 

• την κατάρτιση και 

• την εισαγωγή νέων εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη 

τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας. 

 

3.1.5.2  Καταπολέμηση του καπνίσματος  
 

Από τις διάφορες μορφές καρκίνου, ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στους καρκίνους που 

οφείλονται στο κάπνισμα, οι οποίοι ευθύνονται για περισσότερους από 500.000 θανάτους 

στην Ένωση. Προκειμένου να καταπολεμηθεί αυτή επιδημία, η Ένωση ξεκίνησε μια πλήρη και 

ενεργητική αντικαπνιστική εκστρατεία, η οποία καθορίζεται με την έγκριση δύο βασικών 

οδηγιών: 

• Μια οδηγία, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2001, σχετικά με την παραγωγή, την 

παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού. Αυτή η οδηγία προβλέπει την 

ανώτατη περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 

άνθρακα, διατάξεις σχετικά με τις υποχρεωτικές προειδοποιήσεις καθώς και την 

ονομασία ορισμένων προϊόντων καπνού.·  

• Μια οδηγία, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2003 σχετικά με τη διαφήμιση και τη 

χορηγία των προϊόντων καπνού. Αυτό το σημαντικό μέτρο αποσκοπεί στην 

απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της διαφήμισης προϊόντων καπνού σε 

έντυπες εκδόσεις, σε ραδιοφωνικές εκπομπές και σε υπηρεσίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας. Επίσης απαγορεύει τη χορηγία εκδηλώσεων που έχουν 

διασυνοριακά αποτελέσματα και έχουν σκοπό την προώθηση προϊόντων καπνού.  
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3.1.5.3  Το AIDS και οι άλλες μεταδοτικές νόσοι  
 

Ενώ ο αριθμός των νεοδιαγνωσθέντων κρουσμάτων AIDS (ρυθμός επίπτωσης) εξακολουθεί 

να μειώνεται στην Ε.Ε. (14,2 κρούσματα ανά εκατομμύριο κατοίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

των 25 το 2003), μπορεί να παρατηρηθεί ανοδική τάση του αριθμού των νεοαναγγελθέντων 

μολύνσεων από AIDS. Ο σωρευτικός αριθμός όλων των διαγνωσθεισών μολύνσεων από 

AIDS που αναφέρθηκαν έως τα τέλη του 2003 στην Ε.Ε. είναι περίπου 180.000 - αριθμός 

ωστόσο που είναι σημαντικά μικρότερος από τον πραγματικό αριθμό των μολύνσεων που 

έχουν επέλθει. 

Το 1996, η Ε.Ε. ανέπτυξε το πρώτο πρόγραμμα δράσης για την πρόληψη του AIDS και 

ορισμένων μεταδοτικών νόσων (1996-2000). Στη συνέχεια, οι ενέργειες του προγράμματος 

αυτού ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2003-2008. Η 

πολιτική για την πρόληψη του AIDS και των άλλων μεταδοτικών νοσημάτων περιλαμβάνει τα 

εξής: 

α. Επιδημιολογική παρακολούθηση. Η Ε.Ε. δημιούργησε ένα δίκτυο επιδημιολογικής 

παρακολούθησης και έλεγχου των μεταδοτικών νόσων, σκοπός του οποίου είναι η 

ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και η ενίσχυση του 

συντονισμού στον τομέα των σοβαρών μεταδοτικών νόσων.  

β. Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Επιπλέον, το 2004 ιδρύθηκε 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) με σκοπό την 

ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης των επιδημικών εκρήξεων από την πλευρά 

της Ένωσης. Τα κύρια καθήκοντά του είναι η επιδημιολογική επιτήρηση, ένα 

σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης, επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και 

μέτρα για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της ετοιμότητας στην περίπτωση νέων 

απειλών για την υγεία. 

γ. Μέτρα και πολιτικές για τρίτες χώρες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες ενδιαφέρονται 

ιδιαίτερα για τις μεταδοτικές νόσους, κυρίως το AIDS, και αυτές οι νόσοι αποτελούν 

σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε πολυάριθμα 

μέτρα σχετικά με το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος δράσης για 

να επιταχυνθεί η καταπολέμηση ορισμένων μεταδοτικών νόσων, μεταξύ των 

οποίων και το AIDS, και ενός κανονισμού του Ιουλίου του 2003 σχετικά με την 

καταπολέμηση των νόσων που οφείλονται στη φτώχεια (HIV/AIDS, φυματίωση και 

ελονοσία) στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
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3.1.5.4  Η τοξικομανία  
 

Παρόλο που στο τέλος της δεκαετίας του 1990 φαίνεται ότι σταθεροποιήθηκε η κατανάλωση 

των λεγόμενων «σκληρών» ναρκωτικών (κοκαΐνη, ηρωίνη) και η θνησιμότητα που οφείλεται 

στη χρήση ναρκωτικών, η κατανάλωση ναρκωτικών εξακολουθεί να είναι ευρεία. Το 2005, 

εκτιμάται ότι στην Ε.Ε. υπάρχουν σχεδόν 2 εκατομμύρια προβληματικοί χρήστες. Η 

κατανάλωση ναρκωτικών όπως η κάνναβη και οι αμφεταμίνες είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη 

στους νέους, ενώ σημειώνεται ότι οι έφηβοι χρησιμοποιούν συχνά διαλύτες. Εξάλλου, 

αυξάνεται η κατάχρηση φαρμάκων, που συνδυάζονται συχνά με την κατανάλωση αλκοόλ, 

από τους ενήλικες. 

Η στρατηγική της Κοινότητας για την καταπολέμηση της τοξικομανίας αποτελείται από δύο 

κύρια μέρη: (α) την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών (τελωνιακή συνεργασία 

κ.τ.λ.) και (β) τις πτυχές που συνδέονται άμεσα με τη Δημόσια Υγεία (εκστρατείες 

ενημέρωσης κ.τ.λ.). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε, τον Μάιο του 1999, δεύτερο σχέδιο δράσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών για την περίοδο 2000-2004. Το 

σχέδιο ορίζει συγκεκριμένες προτεραιότητες: 

• Καταπολέμηση της χρήσης και της παραγωγής κάνναβης, αμφεταμινών και 

χαπιών έκστασης·  

• Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για την καταπολέμηση της αστικής 

εγκληματικότητας, ιδίως των νέων·  

• Ενέργειες στον τομέα της υγείας (καταπολέμηση της ηπατίτιδας), του 

κοινωνικού αποκλεισμού και της ποινικής δικαιοσύνης·  

• Προετοιμασία της διεύρυνσης με τη συμμετοχή των υποψήφιων για 

προσχώρηση χωρών στα προγράμματα του OEDT (Ευρωπαϊκό 

Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία) και της Ε.Ε. στον 

τομέα της τοξικομανίας.  

Τον Δεκέμβριο του 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική της Ε.Ε. για τα 

ναρκωτικά για την περίοδο 2005-2012, η οποία διευκρινίζει ορισμένους σημαντικούς 

στόχους: επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και της ευεξίας με τη 

συμπλήρωση της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης και της μείωσης 

της χρήσης ναρκωτικών και της τοξικομανίας, εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για 

το ευρύ κοινό με μέτρα κατά της παραγωγής ναρκωτικών και της διασυνοριακής διακίνησης 

ναρκωτικών, ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού της Ε.Ε. για να εξασφαλιστεί ότι τα 

μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο είναι συμπληρωματικά. 
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Στο πλαίσιο αυτό, στις 14 Φεβρουαρίου 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση 

σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2005-2008. Ο κύριος 

στόχος αυτού του σχεδίου δράσης είναι η μείωση του επιπολασμού της χρήσης ναρκωτικών 

από τον πληθυσμό της Ε.Ε. και η μείωση της κοινωνικής ζημίας και της ζημίας στην υγεία 

που προκαλείται από τη χρήση ναρκωτικών στις κοινωνίες μας.  

Η στενή συνεργασία μεταξύ των διάφορων εμπλεκόμενων επιπέδων (διεθνές, εθνικό, 

περιφερειακό κ.τ.λ.) έχει ουσιαστική σημασία. Για το σκοπό αυτό το 1993 ιδρύθηκε το 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία. Σκοπός αυτού του 

Παρατηρητηρίου είναι να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα του 

φαινομένου των ναρκωτικών και της τοξικομανίας καθώς και των συνεπειών τους. Η 

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία είναι αρμόδια για τις δραστηριότητες που αφορούν το 

εμπόριο ναρκωτικών. 

 

3.1.5.5  Το Αλκοόλ 
 

Όσον αφορά το αλκοόλ, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε, τον Ιανουάριο του 

2001, σύσταση για την εξέταση του προβλήματος του υψηλού ποσοστού θανάτων σε οδικά 

ατυχήματα λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Σε αυτό το κείμενο συνιστάται 

μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα για τους οδηγούς. Κατόπιν, για να 

αντιμετωπιστεί η ανησυχητική αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ από νέους και εφήβους, το 

Συμβούλιο ενέκρινε, τον Ιούνιο του 2001, σύσταση για την ευαισθητοποίηση όλων των 

τομέων της κοινωνίας σχετικά με αυτό το πρόβλημα. Παράλληλα, το Συμβούλιο ενέκρινε 

ακόμη μία σύσταση όπου γίνεται έκκληση για την προετοιμασία μιας ολοκληρωμένης 

κοινοτικής στρατηγικής για τη μείωση των ζημιών που συνδέονται με το αλκοόλ. 

 

3.1.5.6  Το ντόπινγκ  
 

Τα πρώτα μέτρα της Ε.Ε. για το ντόπινγκ εγκρίθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, με 

ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1988. Τον Δεκέμβριο του 1999, 

η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του 

ντόπινγκ, το οποίο ανέπτυσσε μια συνεκτική στρατηγική για την καταπολέμησή του σε 

κοινοτικό επίπεδο. Το πρόγραμμα βασίζεται στην παραδοχή, ότι το ντόπινγκ στον αθλητισμό 

δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένη ενέργεια αλλά συστηματικές και οργανωμένες μεθόδους 

που επωφελούνται από την επιστημονική πρόοδο, που οφείλονται στην υπερβολική 

εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και στα συνδεόμενα χρηματοοικονομικά συμφέροντα. 

Το Δεκέμβριο του 2000 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν μια σειρά από μέτρα 

με στόχο την συνδρομή της Ε.Ε. στο έργο του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά του Ντόπινγκ 
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(WADA) και της εντατικοποίησης της καταπολέμησης του ντόπινγκ, που αναγνωρίζονται ως 

απειλή για τη Δημόσια Υγεία. 

 

3.1.5.7  Η διανοητική υγεία  
 

Η σημασία της προαγωγής της διανοητικής υγείας και η αναγκαιότητα για δράση με πιο 

αποτελεσματικό και συντεταγμένο τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπογραμμίστηκαν πολλές 

φορές. Στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο ενέκρινε, τον Νοέμβριο του 2001, μια σειρά 

συμπερασμάτων σχετικά με την καταπολέμηση των προβλημάτων που συνδέονται με το 

στρες και την κατάθλιψη στα οποία υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία, για όλες τις ηλικιακές 

ομάδες, αυτού του είδους του προβλήματος και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με 

σκοπό την πρόληψη. 

Τον Ιούνιο του 2003 εγκρίθηκαν επίσης τα συμπεράσματα σχετικά με την καταπολέμηση του 

στίγματος και των διακρίσεων. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι τα προβλήματα διανοητικής 

υγείας μπορεί να ενισχύσουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και ότι ο 

στιγματισμός και οι διακρίσεις έχουν αρνητικές συνέπειες που επηρεάζουν την πορεία και την 

έκβαση της διανοητικής νόσου. Συνεπώς, κάνει έκκληση για συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να 

βελτιωθεί η κοινωνική ένταξη και να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και ο στιγματισμός. 

 

3.1.5.8  Η Βιοτρομοκρατία  
 

Ύστερα από διάφορα περιστατικά βιολογικής τρομοκρατίας που έχουν αντιμετωπίσει 

πρόσφατα ορισμένες χώρες της Ε.Ε., η Ε.Ε. έχει επίγνωση του επείγοντος της κατάσταση και 

της ανάγκης να απαντήσει σε αυτά τα επεισόδια εξετάζοντας τα μέσα που είχαν στη διάθεσή 

τους για να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν τις απειλές. Έτσι, τον Ιούνιο του 2003 ενέκρινε 

μια ανακοίνωση σχετικά με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση επιθέσεων με βιολογικούς 

και χημικούς παράγοντες. Η ανακοίνωση αναφέρεται στις πτυχές της υγείας όσον αφορά τη 

δράση της Ε.Ε. κατά της βιοτρομοκρατίας και τονίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 

τομέας της υγείας σχετικά με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση. 

 

3.1.5.9  Η υγεία και η ασφάλεια των τροφίμων  
 

Όπως ήδη τονίστηκε, η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί πλέον θέμα που ανησυχεί τους 

Ευρωπαίους πολίτες. Τον Ιανουάριο του 2000 η Επιτροπή ενέκρινε "Λευκή Βίβλο" σχετικά με 

την ασφάλεια των τροφίμων, που ορίζει ένα σύνολο αναγκαίων ενεργειών για τη 

συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό της κοινοτικής νομοθεσίας σε αυτό τον τομέα και 

επίσης για την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  150 

Για την περίοδο 2007-2013, η κοινοτική πολιτική συμπεριλαμβάνει σε ενιαίο πρόγραμμα τις 

δράσεις για την υγεία και τις δράσεις για την προστασία του καταναλωτή. Οι στόχοι του 

προγράμματος αναφέρονται αφενός σε συνέργειες με τον τομέα της υγείας και αφετέρου 

σε ειδικές προτεραιότητες για την ασφάλεια των τροφίμων και των λοιπών προϊόντων, τη 

νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τη βελτίωση των διαδικασιών έννομης τάξης 

και την εκπαίδευση και ενημέρωση των καταναλωτών. 

 

3.1.5.10  Μέτρα προστασίας 
 

Τα μέτρα προστασίας αφορούν πολλούς τομείς και περιλαμβάνουν ενέργειες για την 

προστασία και την παρακολούθηση της υγείας. 

Η Ένωση ενέκρινε πολυάριθμα μέτρα για να εξασφαλιστεί η προστασία των πολιτών από 

αυτούς τους κινδύνους που σχετίζονται με ορισμένες ιατρικές θεραπείες. Πρόκειται κυρίως 

για την προστασία των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και των ασθενών που 

εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης.  

Η ποιότητα και η ασφάλεια του αίματος και των συστατικών του αίματος έχουν ιδιαίτερη 

σημασία σε αυτό τον τομέα και η Κοινότητα έχει ήδη εγκρίνει οδηγία με ειδικές διατάξεις για τα 

φάρμακα με παράγωγα ανθρώπινου αίματος ή πλάσματος. Τον Ιανουάριο του 2003 η Ε.Ε., 

για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη προστασία, ενέκρινε οδηγία για τη θέσπιση προτύπων 

ποιότητας και ασφάλειας του αίματος και των συστατικών του. Το εν λόγω κείμενο έχει 

σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας του αίματος και των συστατικών 

του σε ολόκληρη την «αλυσίδα μετάγγισης αίματος», δηλαδή σε όλα τα στάδια από τη 

συλλογή έως τη χρήση αυτών των υλών. 

Υπό το ίδιο πρίσμα, τον Μάρτιο του 2004 εγκρίθηκε μια οδηγία σχετικά με τον καθορισμό 

προτύπων ποιότητας και ασφάλειας όσον αφορά τους ιστούς και τα κύτταρα ανθρώπινης 

προέλευσης.  
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3.2. Διοικητική διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων στις 
διάφορες χώρες 
 

Στην ενότητα αυτή, επιχειρείται μια συνοπτική επισκόπηση των πολιτικών δημόσιας υγείας σε 

ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θα μας επιτρέψει να δούμε μερικά κύρια χαρακτηριστικά 

της πολιτικής δημόσιας υγείας άλλων χωρών και να αξιοποιήσουμε την εμπειρία τους. 

Η διοικητική δομή των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και η κατανομή των αρμοδιοτήτων σε 

κάθε χώρα καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το γενικότερο διοικητικό μοντέλο της χώρας. 

Σε χώρες όπου το διοικητικό μοντέλο βασίζεται σε ισχυρές περιφέρειες ή κρατίδια (π.χ. 

Γερμανία), οι περισσότερες αρμοδιότητες δημόσιας υγείας ασκούνται σε επίπεδο 

περιφέρειας. Σε χώρες όπου η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ισχυρότερη παρουσία (π.χ. 

σκανδιναβικές και κάτω χώρες), ασκούνται περισσότερες αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο.  

Σε όλες τις χώρες, το Υπουργείο Υγείας έχει την ευθύνη για το νομοθετικό έργο που σχετίζεται 

με τη δημόσια υγεία, την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού και για την 

καθοδήγηση και υποβοήθηση των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών στην άσκηση της 

πολιτικής δημόσιας υγείας.  

Παράλληλα, σε όλες τις χώρες υπάρχει ένας αριθμός εθνικών οργανισμών δημόσιας 

υγείας, η αποστολή των οποίων είναι η έρευνα, η συλλογή και ανάλυση των στοιχείων, η 

παροχή επιστημονικής υποστήριξης στην ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων 

πρόληψης και προαγωγής της υγείας κλπ.  

Σε πολλές χώρες, το Υπουργείο Υγείας καθορίζει τις εθνικές στρατηγικές και τα 

προγράμματα δημόσιας υγείας που θα εφαρμοσθούν. Αντίθετα σε ορισμένες άλλες, ακόμη 

και αυτές οι αρμοδιότητες ασκούνται σε περιφερειακό επίπεδο. Ομοίως, στις χώρες στις 

οποίες κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, έχουν αναπτυχθεί εθνικές πολιτικές υγείας με 

καθορισμένους στόχους, ο σχεδιασμός της εθνικής πολιτικής και ο καθορισμός στόχων 

αποτελούν κατά κανόνα αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχουν εντούτοις και 

παραδείγματα χωρών, στις οποίες ακόμη και ο καθορισμός στόχων αποτελεί αρμοδιότητα 

που ασκείται σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ. Γερμανία). 

Η δομή των υπηρεσιών δημόσιας υγείας διαφέρει στις διάφορες χώρες, ανάλογα με την 

παράδοση και την ιστορική διαμόρφωση της δημόσιας υγείας σε κάθε χώρα. Σε χώρες με 

σημαντική παράδοση στη δημόσια υγεία (π.χ. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία) οι υπηρεσίες 

δημόσιας υγείας είναι οργανωμένες κατά τρόπο διακριτό από τις υπηρεσίες περίθαλψης και 

έχουν περιφερειακή και τοπική διάρθρωση. Αντίθετα, σε ορισμένες χώρες, όπως π.χ. η 

Φινλανδία, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο ενοποίησης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας και δημόσιας υγείας, με ενιαίες δομές τα Κέντρα Υγείας. 
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Η παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας διαφέρει στις επιμέρους χώρες κυρίως ως προς τον 

βαθμό αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων. Υπάρχουν χώρες όπου ο ρόλος του κεντρικού 

κράτους είναι περισσότερο καθοριστικός, ενώ σε άλλες οι αρμοδιότητες είναι 

αποκεντρωμένες σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, όπως π.χ. στις σκανδιναβικές και τις 

κάτω χώρες.  

 

3.3. Προσανατολισμός και περιεχόμενο των πολιτικών 
δημόσιας υγείας των διαφόρων χωρών 
 

Ο τρόπος με τον οποίο οικοδομείται η πολιτική δημόσιας υγείας διαφέρει στις επιμέρους 

χώρες, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων κάθε μιας. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αρκετές 

χώρες έχουν αναπτύξει Εθνικές Πολιτικές Υγείας, με καθορισμένους στόχους, και 

κατευθύνουν τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα δημόσιας υγείας με γνώμονα την 

επίτευξη των στόχων αυτών.  

Η ανάπτυξη Εθνικών Πολιτικών και η θέσπιση εθνικών στόχων για την υγεία αποτελεί μια από 

τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής "Υγεία για 

Όλους". Ο ΠΟΥ έχει αναπτύξει πλαίσια πολιτικών υγείας, με στόχους και προτεραιότητες, 

προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και στα κοινωνικά και επιδημιολογικά δεδομένα κάθε 

περιοχής της υφηλίου. Για την Ευρώπη, το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ έθεσε 38 στόχους 

και προσδιόρισε μια σειρά πολιτικών για την επίτευξή τους, ενώ στην τελευταία αναθεώρηση 

του 1999, καθορίστηκαν 21 στόχοι για την υγεία στον 21ο αιώνα. (Σε άλλο κεφάλαιο γίνεται 

ειδική αναφορά σ΄ αυτό). Ορισμένες χώρες έχουν υιοθετήσει τους στόχους αυτούς, τους 

οποίους και έχουν ορίσει ως γνώμονα για την πολιτική υγείας που ασκούν. 

Ορισμένες χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία και ο Καναδάς, προσπαθούν να οικοδομήσουν 

εθνικά συστήματα δημόσιας υγείας, τα οποία θα μπορούν να διασφαλίσουν τη συνεχή 

ανταπόκριση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στις κοινωνικές ανάγκες, με βάση έγκυρες 

επιστημονικές κατευθύνσεις. Σε επόμενες ενότητες  γίνεται ειδική αναφορά στα συστήματα 

αυτά. 

Οι διάφορες πολιτικές δημόσιας υγείας παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες ως προς το 

περιεχόμενο και τους στόχους. Αυτό αποτελεί λογική συνέπεια του γεγονότος, ότι οι μείζονες 

απειλές για τη δημόσια υγεία είναι παρόμοιες σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Εντούτοις, οι 

στόχοι και οι προτεραιότητες που τίθενται, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις ιδιαίτερες 

επιδημιολογικές, δημογραφικές, αλλά κυρίως κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Άλλες χώρες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε επιβλαβείς παραμέτρους της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς (κάπνισμα, διατροφή, αλκοόλ κλπ) ενώ σε άλλες αποδίδεται 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  153 

σημασία σε κοινωνικές παραμέτρους, όπως η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η 

διασφάλιση υγιών κοινωνικών συνθηκών κλπ. 

Οι περισσότερες χώρες έχουν αναπτύξει ορισμένες συγκεκριμένες στρατηγικές και πολιτικές 

για συγκεκριμένα προβλήματα δημόσιας υγείας, όπως οι καρδιοπάθειες ή ο καρκίνος. Σε 

ορισμένες, οι πολιτικές αυτές δεν επικεντρώνονται σε συγκεκριμένη κατηγορία νοσημάτων, 

αλλά σε συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου, όπως π.χ. το κάπνισμα ή η διατροφή, για 

τους οποίους αναπτύσσονται ειδικές πολιτικές. 

 

3.4.  Προτεραιότητες και στόχοι των πολιτικών δημόσιας υγείας  
 

Μολονότι τα προβλήματα δημόσιας υγείας είναι παραπλήσια στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές 

χώρες, ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται οι προτεραιότητες και οι στόχοι είναι 

διαφορετικός σε κάθε χώρα. Στις επόμενες σελίδες, και ειδικότερα στους πίνακες 2.8 - 2.12, 

παρουσιάζονται ορισμένες οι προτεραιότητες και οι στόχοι των διαφόρων πολιτικών 

δημόσιας υγείας και γίνονται κατανοητές οι διαφορές που παρατηρούνται. Παρόλα αυτά, 

μπορεί κανείς να διαπιστώσει εύκολα, ότι υπάρχει ένας αριθμός τομέων που αποτελούν 

κοινές προτεραιότητες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μια επιλογή από τις προτεραιότητες 

αυτές φαίνεται στον πίνακα 3.2.  

Από τους τομείς προτεραιότητας και τις αντίστοιχες πολιτικές, αναφέρουμε ενδεικτικά τα 

εξής: 

Πίνακας 3.2: Τομείς προτεραιότητας στις πολιτικές Δ.Υ. των ευρωπαϊκών χωρών. 

 
A. Ανθρώπινη συμπεριφορά και τρόπος ζωής 
 Α.1 Έλεγχος του καπνίσματος 
 Α.2 Περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ 
 Α.3 Υγιεινή διατροφή 
 Α.4 Αντιμετώπιση παχυσαρκίας και σωματική άσκηση 

B. Πρόληψη λοιμωδών 
 Β.1 Εμβολιασμοί 
 Β.2 HIV/AIDS και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

Γ. Προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) 
 Γ.1 Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου 

Δ. Κοινωνικοί καθοριστές της υγείας 
 Δ.1 Μείωση ανισοτήτων στην υγεία 
 Δ.2 Υγιεινό περιβάλλον εργασίας 
 Δ.3 Ασφαλείς συγκοινωνίες 
Ε. Παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού 
 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  154 

 

3.4.1 Έλεγχος καπνίσματος 
 

Οι πολιτικές για τον έλεγχο του καπνίσματος περιλαμβάνουν κυρίως: 

 Νομοθετικά μέτρα, τα οποία αναφέρονται στην απαγόρευση του καπνίσματος 

σε δημόσιους χώρους, την απαγόρευση της διαφήμισης, περιορισμούς στην 

πώληση σε νέους, κλπ. 

 Φορολογικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως υψηλή φορολογία του 

καπνού και των τσιγάρων, δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί, ότι η αύξηση των τιμών 

μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της κατανάλωσης. 

 Καλύτερη ενημέρωση του πληθυσμού, με την τοποθέτηση προειδοποιητικών 

επιγραφών πάνω στις συσκευασίες, μέσω των μέσων ενημέρωσης κλπ. 

 Καμπάνιες και προγράμματα αγωγής υγείας, κυρίως σε νέους για την αποφυγή 

έναρξης και τη διακοπή του καπνίσματος κλπ. 

 Προγράμματα διακοπής του καπνίσματος, με φαρμακευτική ή όχι υποβοήθηση, 

ιατρεία διακοπής καπνίσματος κλπ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, συνοψίζονται τα δεδομένα για τις απαγορευτικές πολιτικές σε 

ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. 
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Πίνακας 3.3: Απαγορευτικές πολιτικές του καπνίσματος σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
Αυστρία Απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσια κτίρια, σχολεία, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, δημόσιες μεταφορές. Δεν απαγορεύεται στους χώρους 
εργασίας. 

Βέλγιο Από το 2006, απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους 
εργασίας. Επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους αεριζόμενους 
χώρους. Απαγόρευση του καπνίσματος στα εστιατόρια - επιτρέπεται 
μόνο σε ξεχωριστούς κλειστούς αεριζόμενους χώρους. Εξαιρούνται 
τα μπαρ, όπου απαιτείται αερισμός και τμήμα μη καπνιστών. 

Γαλλία Από το 2005, πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους 
δημόσιους χώρους, εστιατόρια και μπαρ.  

Γερμανία Από το 2002, απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους 
δημόσιους χώρους και χώρους εργασίας. Δεν απαγορεύεται όμως 
στις συγκοινωνίες και σε ορισμένα δημόσια κτίρια. 

Ιταλία Από το 2005, απαγόρευση σε όλους τους δημόσιους χώρους, τους 
χώρους εργασίας και τα εστιατόρια. Επιτρέπεται μόνο σε 
καθορισμένους κλειστούς αεριζόμενους χώρους καπνίσματος. 

Ισπανία Από το 2006, απαγορεύεται στους χώρους εργασίας και σε 
εστιατόρια και μπαρ μεγαλύτερα των 100 τ.μ. που δεν έχουν τμήμα 
καπνιστών. 

Σουηδία Απαγόρευση ισχύει για όλους τους χώρους εργασίας. Από το 2005 
πλήρης απαγόρευση σε εστιατόρια, μπαρ και καφέ. Επιτρέπεται μόνο 
σε ειδικά κλειστά αεριζόμενα δωμάτια καπνίσματος. 

Μ. Βρετανία Από το 2007, πλήρης απαγόρευση σε όλους τους χώρους εργασίας, 
εστιατόρια και μπαρ. 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 
Βέλγιο Απαγορεύεται η πώληση σε άτομα κάτω των 18 ετών και η χρήση 

των αυτόματων μηχανών πώλησης σε άτομα κάτω των 16. 
Γερμανία Απαγορεύεται η πώληση σε άτομα κάτω των 16 ετών. 
Νορβηγία Απαγορεύεται η πώληση σε άτομα κάτω των 18 ετών. Η πώληση 

μέσω αυτόματων μηχανών πρέπει να επιβλέπεται από ενήλικες. 
Ισπανία Απαγορεύεται η πώληση σε άτομα κάτω των 18 ετών. Όλες οι 

αυτόματες μηχανές πώλησης πρέπει να λειτουργούν με "smart card", 
έτσι ώστε η αγορά να μπορεί να γίνεται μόνο από άτομα που 
εκπληρώνουν το κριτήριο της ηλικίας. 

 

Μέσα από τις πολιτικές αυτές, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες (Μ. Βρετανία, Νορβηγία, κλπ) 

πέτυχαν μείωση του ποσοστού των καπνιστών μέχρι ποσοστού 20-25%, ενώ σε ορισμένες 

άλλες χώρες η αποτελεσματικότητα των πολιτικών υπήρξε περιορισμένη. 
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3.4.2 Περιορισμός κατανάλωσης οινοπνεύματος 
 

Οι πολιτικές για το αλκοόλ που έχουν εφαρμοσθεί σε διάφορες χώρες, περιλαμβάνουν: 

 Νομοθετικά μέτρα ελέγχου της διακίνησης και κατανάλωσης οινοπνεύματος, 

όπως η απαγόρευση της διάθεσης αλκοολούχων σε χώρους εργασίας ή σε 

ορισμένες κατηγορίες καταστημάτων, η απαγόρευση της πώλησης σε νέους 

κλπ. 

 Νομοθετικά μέτρα για την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ πριν την 

οδήγηση. 

 Φορολογικά μέτρα, που στοχεύουν στον περιορισμό της κατανάλωσης 

λόγω αύξησης των τιμών. 

 Μέτρα πρόληψης, που περιλαμβάνουν την ενημέρωση του κοινού για τους 

κινδύνους, την προώθηση προτύπων συμπεριφοράς ελεύθερων αλκοόλ, την 

προώθηση μέσων αυτοελέγχου της κατανάλωσης, με αυτοπεριορισμό της 

χρήσης σε ορισμένες ημέρες ή ώρες κλπ. 

 Μέτρα θεραπείας και αποκατάστασης, με την ανάπτυξη μονάδων 

αντιμετώπισης του αλκοολισμού, προγράμματα κοινωνικής υποβοήθησης 

των αλκοολικών κλπ  

Σε ορισμένες χώρες, όπως π.χ. στη Φινλανδία, η πολιτική ενάντια στο αλκοόλ είναι μια ευρεία 

διατομεακή στρατηγική, με συγκεκριμένους στόχους, δράσεις και εθνικό συντονιστικό κέντρο 

(Πίνακας 3.4).  

Σε άλλες χώρες, π.χ. στον Καναδά, τα μέτρα ενάντια στην κατανάλωση αλκοόλ διακρίνονται 

με σαφήνεια σε αυτά που απευθύνονται στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινωνία, ενώ 

έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό οργανισμό η παρακολούθηση της όλης 

πολιτικής και η επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο.  

Τέλος, σε μερικές χώρες οργανώνονται εθνικές καμπάνιες με πολύπλευρο περιεχόμενο, 

όπως π.χ. η "Εβδομάδα Ελεύθερη Αλκοόλ" που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στη Δανία. 
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Πίνακας 3.4: Εθνικό πρόγραμμα για το αλκοόλ στη Φινλανδία, 2004-2007. 

Ι. ΣΤΟΧΟΙ 
1. Αναστροφή στην τάση αύξησης της κατανάλωσης οινοπνεύματος 
2. Μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στους νέους και την οικογένεια 
3. Μείωση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινδύνων από το αλκοόλ 
 
ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Εθνικός συντονισμός 
Ευρεία διατομεακή συνεργασία (84 συνεργαζόμενοι φορείς) 
Εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα 
 
ΙΙΙ. ΔΡΑΣΕΙΣ 
1. Αναστροφή στην τάση αύξησης της κατανάλωσης οινοπνεύματος 

 Μεγάλη αύξηση φορολογίας στα οινοπνευματώδη 
 Κρατικό μονοπώλιο στο λιανικό εμπόριο αλκοολούχων 
 Αδειοδότηση και έλεγχος σε εστιατόρια, μπαρ και λοιπούς  

    πωλητές αλκοολούχων 
 Υποστήριξη των κοινοτικών προγραμμάτων προαγωγής υγείας 
 Επηρεασμός των ευρωπαϊκών πολιτικών για το αλκοόλ και τη φορολογία του 

2. Μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στους νέους και την οικογένεια 
    2.1. Πρόληψη των επιπτώσεων από την κατανάλωση αλκοόλ από τους γονείς 

 Υποβοήθηση των γονέων στην ανατροφή των παιδιών 
 Πληροφόρηση για τις επιπτώσεις του αλκοόλ και για τις υπηρεσίες 

   αντιμετώπισης 
 Πρόληψη της εγχώριας βίας 
 Διασφάλιση πόρων για την αποτελεσματική προστασία των παιδιών 

    2.2. Πρόληψη των επιπτώσεων από την κατανάλωση αλκοόλ από τους νέους 
 Συνεργασία γονέων, σχολείου και μη κυβερνητικών οργανώσεων 
 Ενδυνάμωση των ηλικιών και διασφάλιση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 

για 
    νέους 
 Περιορισμός της διαφήμισης αλκοολούχων 
 Αγωγή υγείας στα σχολεία για το αλκοόλ και της κριτικής σκέψης για τη 

    διαφήμιση 

3. Μείωση των βραχυπρόθεσμων κινδύνων από το αλκοόλ 
 Πρόληψη της βίας και της διατάραξης της δημόσιας τάξης 
 Ενίσχυση των απαγορευτικών διατάξεων για απαγόρευση πώλησης σε 

    μεθυσμένους  
 Προώθηση της υπεύθυνης πώλησης και σερβιρίσματος στα καταστήματα 
 Πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ 
 Πρόληψη ατυχημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ στο σπίτι ή στον 

ελεύθερο 
    χρόνο 

4. Μείωση των μακροπρόθεσμων κινδύνων από το αλκοόλ 
 Εκτίμηση των κινδύνων κατανάλωσης αλκοόλ σε όλες τις ιατρικές επισκέψεις 
 Εφαρμογή σύντομης ιατρικής παρέμβασης για το αλκοόλ σε όλες τις επισκέψεις 

    σε γιατρό 
 Διασφάλιση διαθεσιμότητας και ποιότητας υπηρεσιών ενάντια στην 

αλκοολική 
    εξάρτηση 
 Πληροφόρηση για τους κινδύνους από το αλκοόλ και για τους τρόπους 

    αυτοελέγχου 
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3.4.3 Υγιεινή διατροφή 
 

Δεδομένου ότι διατροφικοί παράγοντες σχετίζονται με τα μεγαλύτερα σύγχρονα 

προβλήματα δημόσιας υγείας (παθήσεις του κυκλοφορικού, μεταβολικά νοσήματα και 

καρκίνο) η πολιτική για την προώθηση της υγιεινής διατροφής έχει αναδειχθεί σε μια 

σημαντική παράμετρο της όλης πολιτικής δημόσιας υγείας. Ορισμένες μάλιστα χώρες (π.χ. 

Γαλλία), έχουν αναπτύξει ειδικές εθνικές διατροφικές πολιτικές, με συγκεκριμένους στόχους. 

Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προτείνει ένα σύνολο συγκεκριμένων 

στόχων που μπορούν να αποτελέσουν τον άξονα οικοδόμησης εθνικής διατροφικής 

πολιτικής από κάθε χώρα (Πίνακας 3.5).  

 

Πίνακας 3.5: Ενδιάμεσοι και τελικοί διατροφικοί στόχοι του ΠΟΥ σε επίπεδο θρεπτικών 
συστατικών για την Ευρώπη 

                  Ενδιάμεσοι  Τελικοί 
Προέλευση προσλαμβανόμενης ενέργειας (%) 

Σύνθετοι υδατάνθρακες                        40  45-55 
Πρωτεΐνες                    12-13  12-13 
Ζάχαρη                        10     10 
Λιπίδια (σύνολο)                        35  20-30 
Κεκορεσμένα                        15      10 

P:S (πολυακόρ.: κεκορεσμ.)                       0,5       1 
Φυτικές ίνες (gr/ημέρα)                        30      30 
Αλάτι (gr/ημέρα)                       7-8       5 
Χοληστερόλη (mg/4,18 MJ                           -     100 
Φθορίωση νερού (mg/lit)                  0,7-1,2  0,7-1,2 
Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI)                 20-25  20-25 
Κατανάλωση αλκοόλ                  μείωση  μείωση 
Ιωδοπροφύλαξη                                                 όπου είναι αναγκαία 
Πηγή: James W. Healthy nutrition. Prevention nutrition-related diseases in Europe.      WHO, 
1988. 

Οι διατροφικοί στόχοι μπορεί να αναφέρονται στο επίπεδο (α) των θρεπτικών συστατικών 

(nutrient goals), (β) των τροφίμων (food goals) και (γ) των διαιτητικών οδηγιών για τον 

πληθυσμό (dietary guidelines).  

Οι εθνικές πολιτικές για την προώθηση της υγιεινής διατροφής μπορεί να περιλαμβάνουν: 

- Μέτρα που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα και την κατανάλωση τροφίμων από τον 

πληθυσμό, όπως πολιτικές τιμών, δασμών και επιδοτήσεων που αποσκοπούν 

στην προώθηση των υγιεινών τροφίμων και τον περιορισμό των μη υγιεινών. 

- Μέτρα πρωτογενούς παραγωγής, όπως αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, 

προώθηση συγκεκριμένης ζωικής παραγωγής κλπ. 

- Μέτρα που σχετίζονται με τη βιομηχανική επεξεργασία των τροφίμων, με σκοπό τη 

διευκόλυνση της κατανάλωσης φυτικών τροφίμων. 
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- Μέτρα εμπορίου και διακίνησης τροφίμων, καθώς και μέτρα για τις δημόσιες 

προμήθειες. 

- Νομοθετικά μέτρα (θέσπιση standards, κανονισμοί επεξεργασίας τροφίμων, μέτρα 

για την μαζική διατροφή, απαγορεύσεις σε σχολεία κλπ.) 

- Μέτρα και προγράμματα που αφορούν την πληροφόρηση και εκπαίδευση του 

πληθυσμού, όπως διατροφική εκπαίδευση στα σχολεία, προγράμματα 

ενημέρωσης του κοινού, μέτρα σήμανσης (labelling) των τροφίμων, προώθηση 

υγιών διατροφικών προτύπων και συνηθειών κλπ. 

 

3.4.4 Έλεγχος της παχυσαρκίας 
 

Η ταχεία αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας μεταξύ των πληθυσμών των ανεπτυγμένων 

χωρών, σε ποσοστά που φτάνουν το 20% των ενηλίκων, έχει οδηγήσει πολλές χώρες να 

αναπτύξουν ειδικές πολιτικές για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. 

Πρόκειται κατά κανόνα για σύνθετες πολιτικές, που περιλαμβάνουν τόσο προληπτικά όσο 

και θεραπευτικά μέτρα. 

Δεδομένου ότι η παχυσαρκία οφείλεται στη μεγάλη θερμιδική πρόσληψη και τη μικρή 

σωματική δραστηριότητα, οι στρατηγικές πρόληψης στρέφονται κυρίως προς τις δύο αυτές 

κατευθύνσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναπτύξει και προτείνει προς τις 

διάφορες κυβερνήσεις μια συνολική στρατηγική πρόληψης της παχυσαρκίας, με 

συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να εφαρμοσθούν και προς τις δύο κατευθύνσεις (Global 

Strategy on Diet, Physical Activity and Health).   

Εντούτοις, τόσο η θερμιδική πρόσληψη όσο και ο βαθμός της σωματικής δραστηριότητας 

σχετίζονται άμεσα με εθνικές κοινωνικές ιδιαιτερότητες, συνήθειες και συμπεριφορές, οι 

οποίες επιβάλουν την προσαρμογή του πλαισίου πολιτικής στα δεδομένα κάθε χώρας. Σε 

πολλές χώρες, έχει επιδιωχθεί η προαγωγή της σωματικής άσκησης και της κατάλληλης 

διατροφής στο χώρο εργασίας, ενώ σε άλλες η προώθηση της σωματικής δραστηριότητας 

επιδιώκεται κυρίως μέσω της σύνδεσης με τα σπορ και τις ατομικές συνήθειες.  

Η διασφάλιση της δυνατότητας υγιεινών επιλογών από τον πληθυσμό, με την κατάλληλη 

ενημέρωση, αλλά και με τη διασφάλιση της δυνατότητας προσφυγής σε υγιεινές επιλογές 

αποτελεί ένα τομέα προτεραιότητας, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδίως στον παιδικό 

πληθυσμό. Η προώθηση της σωματικής δραστηριότητας συνδέεται ακόμη με την 

τροποποίηση ορισμένων κυρίαρχων προτύπων και κοινωνικών συμπεριφορών, με τα 

κατάλληλα προγράμματα ενημέρωσης και αγωγής υγείας. Οι βορειοευρωπαϊκές χώρες 

Δανία, Ισλανδία, Φινλανδία, Νορβηγία και Σουηδία έχουν αναπτύξει από κοινού ένα ειδικό 
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πρόγραμμα δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, τα κύρια σημεία 

του οποίου συνοψίζονται στον πίνακα 3.6.  

 

Πίνακας 3.6: Πρόγραμμα δράσης κατά της παχυσαρκίας των βορείων χωρών 

Ι. Εκτίμηση και παρακολούθηση της έκτασης του προβλήματος 

II. Δέσμευση στο συντονισμό των δράσεων 

III. Στόχοι (βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι) 
     - Βελτίωση της δίαιτας μέχρι το 2011 με αύξηση της κατανάλωσης λαχανικών και 

περιορισμό λιπαρών και ζάχαρης. Επίτευξη των διατροφικών στόχων μέχρι το 
2021. 

     - Πλειοψηφία του πληθυσμού με επαρκή σωματική δραστηριότητα, με εμφανή 
αύξηση μέχρι το 2011 και στη συνέχεια, μέχρι το 2021, σε ποσοστό 75% για τους 
ενήλικες και 85% για τα παιδιά. 

     - Μείωση του ποσοστού των υπέρβαρων, ιδίως στα παιδιά, με στόχο 
αντιστροφή της αυξητικής τάσης μέχρι το 2011 και μείωση σε ποσοστό 30% για 
τους ενήλικες και 50% για τα παιδιά μέχρι το 2021. 

     - Μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στη διατροφή και τη σωματική αύξηση, με 
αναστροφή της τάσης αύξησης μέχρι το 2011 και περιορισμός σε αποκλίσεις 
κάτω του 20% μέχρι το 2021. 

IV. Σχέδιο δράσης και προτεραιότητες 
     - Ενίσχυση της δυνατότητας υγιεινών επιλογών από τα παιδιά 
  Βελτίωση διατροφής στα σχολεία 
  Αύξηση φόρων σε ζάχαρη, σοκολάτες και ανθρακούχα 
  Απαγόρευση διαφήμισης για ανθυγιεινά προϊόντα 
     - Ενθάρρυνση όλου του πληθυσμού σε υγιείς επιλογές 
  Ενημερωτικές καμπάνιες 
  Βελτίωση της σήμανσης των τροφίμων 
  Ενίσχυση πρωτοβουλιών για υγιεινές συνθήκες στο περιβάλλον εργασίας 
  Επιδότηση της παραγωγής υγιεινών προϊόντων 
     - Ειδική στόχευση στις ευπαθείς ομάδες και ομάδες υψηλού κινδύνου 
  Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ειδικές ομάδες, όπως έγκυες και μετανάστες. 
     - Προώθηση της έρευνας για τους παράγοντες που συνδέονται με την 

παχυσαρκία, τη μη υγιεινή διατροφή και την περιορισμένη σωματική 
δραστηριότητα 

V. Management υλοποίησης 
     - Διακρατική συνεργασία και συντονισμός 
     - Κοινές μέθοδοι 
     - Κοινές διαδικασίες αξιολόγησης παρεμβάσεων 
     - Παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος 
     - Ετήσια έκθεση προόδου 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  161 

 

3.4.5 Πρόληψη HΙV/AIDS και σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων 
 

Η επιδημία του AIDS οδήγησε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στην ανάπτυξη πολυεπίπεδων 

πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου. Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν: 

 Μέτρα ενημέρωσης του κοινού 

 Προγράμματα αγωγής σεξουαλικής υγείας σε νέους 

 Προώθηση υγιεινών και ασφαλών σεξουαλικών συμπεριφορών 

 Συστηματικό έλεγχο αιμοδοτών και αίματος 

 Διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη 

 Κοινωνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες 

 Συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης  

 Ενίσχυση της έρευνας 

 

3.4.6 Πολιτικές screening 
 

Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικής 

ανίχνευσης ορισμένων κληρονομικών νοσημάτων κατά τη νεογνική ηλικία 

(φαινυλοκετονουρία, συγγενή υποθυρεοειδισμό, έλλειψη G6PD).  

Σε ότι αφορά την προσυμπτωματική ανίχνευση ορισμένων καρκίνων (μαστού, τραχήλου 

μήτρας, παχέος εντέρου και προστάτη) υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στις 

ευρωπαϊκές χώρες. Καταρχήν, σε όλες τις χώρες συνιστάται προς τον πληθυσμό η 

πραγματοποίηση περιοδικών εξετάσεων για την έγκαιρη προσυμπτωματική ανίχνευση των 

παραπάνω νοσημάτων, μολονότι είναι δυνατόν να παρατηρούνται διαφορές στους 

πληθυσμούς ή τις ηλικίες στόχους, καθώς και στην προτεινόμενη περιοδικότητα των 

εξετάσεων. Αρκετές χώρες έχουν αναπτύξει εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού 

ελέγχου του καρκίνου, τα οποία είναι οργανωμένα κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη 

μέγιστη δυνατή συμμετοχή του πληθυσμού. Άλλες χώρες έχουν αναπτύξει εθνικά 

προγράμματα τα οποία απευθύνονται όχι στο σύνολο του πληθυσμού αλλά στις ομάδες 

υψηλού κινδύνου. 
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3.4.7 Μείωση ανισοτήτων 
 

Ανισότητες στην υγεία είναι διαφορές στους δείκτες υγείας μεταξύ κοινωνικών ομάδων, οι 

οποίες είναι συστηματικές και αποφεύξιμες. Συστηματικές, με την έννοια ότι η ύπαρξή τους 

επιβεβαιώνεται κατά τρόπο σταθερό και δεν αποτελεί τυχαίο εύρημα στα όρια του 

στατιστικού λάθους και αποφεύξιμες, με την έννοια ότι μπορούν να αντιμετωπισθούν με την 

εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και πολιτικών. 

Κατηγοριοποίηση και μέτρηση των ανισοτήτων στην υγεία. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

ανευρίσκονται κατά κανόνα τρεις τρόποι κατηγοριοποίησης των ανισοτήτων στην υγεία: 

(α) Κατηγοριοποίηση με κριτήρια κοινωνικής δημογραφίας (φύλο, ηλικία, 

οικογενειακή κατάσταση, τόπος κατοικίας, εθνικότητα). 

(β) Κατηγοριοποίηση με κριτήρια κοινωνικού και οικονομικού status (απασχόληση, 

εισόδημα, επαγγελματική κοινωνική ομάδα, κοινωνικο-οικονομική κατάταξη). 

(γ) Κατηγοριοποίηση με κριτήρια κοινωνικού περιβάλλοντος (συνθήκες κατοικίας, 

συνθήκες εργασίας, κοινωνικά δίκτυα, κοινωνική υποστήριξη). 

Η μέτρηση των ανισοτήτων γίνεται κατά κανόνα με τη χρήση προτυποποιημένων δεικτών 

θνησιμότητας, το προσδόκιμο επιβίωσης, τη μέτρηση του επιπολασμού των 

σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου κλπ. 

Από τη διεθνή βιβλιογραφία αποδεικνύεται πράγματι η ύπαρξη σημαντικών 

διαφοροποιήσεων στο επίπεδο υγείας σε σχέση με ποικίλους κοινωνικούς παράγοντες. Η 

συσχέτιση της διαφοροποίησης των δεικτών περιγεννητικής και βρεφικής θνησιμότητας, 

ειδικής κατά αιτία θνησιμότητας και προσδόκιμου επιβίωσης με εισοδηματικούς, 

επαγγελματικούς και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. 

Τεκμηριωμένη είναι επίσης και η συσχέτιση της γενικής νοσηρότητας καθώς και της 

νοσηρότητας από ψυχικές διαταραχές με τους ίδιους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. 

Τέλος, εξίσου τεκμηριωμένη είναι η συσχέτιση της συχνότητας εμφάνισης των 

σημαντικότερων επιβλαβών της υγείας παραγόντων (κάπνισμα, παχυσαρκία, υγιεινή 

διατροφή κλπ) με τους κυριότερους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. 

Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων ως προτεραιότητα της Δημόσιας Υγείας. Στις περισσότερες 

χώρες, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία θεωρείται ως τομέας προτεραιότητας. 

Εντούτοις, ειδικές πολιτικές αντιμετώπισης των ανισοτήτων και εθνικοί στόχοι προς την 

κατεύθυνση αυτή δεν έχουν υιοθετηθεί από όλες τις χώρες. Στη Γερμανία και τη Γαλλία το 

ζήτημα των ανισοτήτων μόλις πρόσφατα αναγνωρίσθηκε ως τομέας προτεραιότητας, και 

δεν αποτέλεσε μέχρι τώρα πεδίο ανάπτυξης ιδιαίτερης πολιτικής. Αντίθετα, σε άλλες, όπως 

πχ. στη Σουηδία, ο περιορισμός των ανισοτήτων έχει τεθεί ως στόχος ήδη από τη δεκαετία 

του 1930. Οι κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού και οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης έχουν συμβάλλει σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια στην αναγνώριση του 

θέματος ως τομέα προτεραιότητας και ως πεδίο άσκησης πολιτικής σε αρκετές χώρες, 

μεταξύ των οποίων η Ολλανδία, η Ισπανία κ.ά. 

Σχεδιασμός πολιτικών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία. Ο σχεδιασμός 

πολιτικών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία προϋποθέτει καταρχήν την 

ανίχνευση των ανισοτήτων. Η αναγκαιότητα αυτή, μολονότι οφθαλμοφανής, είναι εντούτοις 

δύσκολο να εξασφαλισθεί, γιατί τα συνήθη στατιστικά δεδομένα σπάνια παρέχουν τη 

δυνατότητα παρακολούθησης των διαφορών αυτών. Έτσι κατά κανόνα, η ανίχνευση  των 

ανισοτήτων και των ομάδων στις οποίες παρατηρούνται, καθώς και η περαιτέρω ανάλυση των 

αιτίων τους, απαιτούν τη διενέργεια ειδικών αναλύσεων ή/και το σχεδιασμό ειδικών ερευνών, ενώ 

συχνά προκρίνεται η οργάνωση ειδικών γραφείων που ασχολούνται αποκλειστικά με το θέμα 

αυτό ("παρατηρητήρια ανισοτήτων στην υγεία").  

Οι στόχοι και οι δράσεις της υπό διαμόρφωση πολιτικής αντιμετώπισης των ανισοτήτων  

καθορίζονται με βάση τις ιδιαιτερότητες που ενέχουν οι καθοριστικοί τους παράγοντες. 

Εντούτοις, σε γενικές γραμμές, ο κοινωνικός χαρακτήρας των παρατηρούμενων ανισοτήτων 

επιβάλλει τη διατομεακότητα  των δράσεων.  Πρακτικά, όλες οι πολιτικές για τη μείωση των 

ανισοτήτων στην υγεία περιλαμβάνουν διατομεακές δράσεις, που σχετίζονται με την 

εργασία, το εισόδημα, τις συνθήκες διαβίωσης, την παροχή υπηρεσιών υγείας κλπ, ή 

επικεντρώνουν σε συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου (π.χ. κάπνισμα, ναρκωτικά, 

αλκοόλ) που επίσης απαιτούν διατομεακή συνεργασία. 

 

Πίνακας 3.7: Σχεδιασμός πολιτικής αντιμετώπισης των ανισοτήτων στην υγεία. 

 - Ανίχνευση των ανισοτήτων 
 - Προσδιορισμός των κοινωνικών ομάδων που υστερούν 
 - Ανάλυση των αιτίων 
 - Καθορισμός στόχων 
 - Σχεδιασμός διατομεακών δράσεων 
 - Εφαρμογή των μέτρων 
 - Συντονισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής 
 - Αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων. 

 

Οι πολιτικές μείωσης των ανισοτήτων απευθύνονται σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες σε 

κάθε χώρα, αναλόγως των παρατηρούμενων κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Π.χ. άνεργους, 

μετανάστες, χαμηλά εισοδηματικά και μορφωτικά στρώματα, άτομα με αναπηρία κλπ. Η 

ανάπτυξη πολιτικών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρέπει να συνοδεύεται από ένα 

καθορισμένο πρόγραμμα ενεργειών, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένη 

κατανομή αρμοδιοτήτων, καθώς και από την απαιτούμενη παρακολούθηση και περιοδική 

αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της πολιτικής και του βαθμού επίτευξης των στόχων. 
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Ως ενδεικτικά παραδείγματα πολιτικών αντιμετώπισης των ανισοτήτων αναφέρονται 

παρακάτω οι πολιτικές της Ισπανίας, της Ολλανδία και της Σουηδίας.  

Στην Ισπανία, από το 2006, έχουν προσδιορισθεί πέντε μεγάλες προτεραιότητες σε ότι 

αφορά την άμβλυνση των ανισοτήτων, που αναφέρονται: 

α) στην απασχόληση,  

β) το ελάχιστο εισόδημα,  

γ) την εκπαίδευση,  

δ) την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και 

ε) την εξασφάλιση φροντίδας σε ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται σε κατάσταση 

εξάρτησης.  

Στην Ολλανδία επιδιώχθηκε μια ποσοτικοποιημένη έκφραση των στόχων του προγράμματος 

αντιμετώπισης ανισοτήτων, που συνοψίζεται στον πίνακα 3.7.1 

Στη Σουηδία, η Εθνική Πολιτική Υγείας από το 2003, οικοδομείται πάνω ακριβώς στην αρχή 

της αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων. Σε κάθε έναν από τους 11 μεγάλους 

στόχους της εθνικής πολιτικής υγείας έχουν προσδιορισθεί συγκεκριμένοι ειδικοί στόχοι 

μείωσης των ανισοτήτων.  
 

Πίνακας 3.7.1: Σχεδιασμός πολιτικής αντιμετώπισης των ανισοτήτων στην υγεία. 

Ι. ΣΤΟΧΟΙ 

1. Μείωση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση και στο εισόδημα 

2. Μείωσης των αρνητικών συνεπειών των προβλημάτων υγείας στην κοινωνικο-οικονομική θέση 

3. Μείωση των συνεπειών της κοινωνικο-οικονομικής θέσης στην υγεία (π.χ. μείωση του 

καπνίσματος στις χαμηλότερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες) 

4. Βελτίωση της προσβασιμότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας στις χαμηλότερες 

κοινωνικο-οικονομικές ομάδες 

 

ΙΙ. ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Αύξηση του ποσοστού των παιδιών πτωχών οικογεινών που εισέρχονται στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση από 12% το 1989 σε 25% το 2020. 

2. Τερματισμός της διεύρυνσης των εισοδηματικών ανισοτήτων και διατήρησή τους στα επίπεδα του 

1996 (Gini coefficient = 0.24). 

3. Μείωση του ποσοστού των νοικοκυριών με εισόδημα κάτω του 105% του "κοινωνικά ελάχιστου" 

από 10,6% το 1998 σε λιγότερο από 8% το 2020. 

4. Διατήρηση της σύνταξης ολικής ανικανότητας προς εργασίας στα επίπεδα του 2000. 

5. Αύξηση του ποσοστού των χρονίων ασθενών ηλικίας 25-64 που βρίσκονται σε επιδοτούμενη 

εργασία από 48% το 1998 σε 57% μέχρι το 2020. 

6. Μείωση της διαφοράς στο ποσοστό καπνίσματος μεταξύ αποφοίτων χαμηλότερης και υψηλότερης 

εκπαίδευσης από 38% το 1998 σε 32% μέχρι το 2020. 

7. Μείωση του ποσοστού των χαμηλότερης εκπαίδευσης ατόμων χωρίς σωματική δραστηριότητα από 

57% το 1994 σε λιγότερο από 49% μέχρι το 2020. 

8. Μείωση του ποσοστού παχυσαρκίας των ατόμων χαμηλότερης εκπαίδευσης από 15% το 1998 σε 

λιγότερο από 9% μέχρι το 2020. 
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3.4.8 Παρακολούθηση της υγείας 
 

Εκτός των προτεραιοτήτων που αναφέρονται σε προβλήματα υγείας, μια άλλη κοινή 

προτεραιότητα όλων των χωρών είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικών μηχανισμών 

παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού, η οποία περιλαμβάνει:  

α) την εξασφάλιση των πηγών πληροφοριών 

β) τον καθορισμό δεικτών,  

γ) τη συλλογή στοιχείων και  

γ) την ανάλυση και δημοσιοποίηση των δεδομένων. 

Όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν επιστημονικούς οργανισμούς 

επιφορτισμένους με την παρακολούθηση της υγείας, ενώ σε ορισμένες από αυτές, 

υπάρχουν ειδικοί φορείς για την παρακολούθηση συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας 

προτεραιοτήτων δημόσιας υγείας. 

 
 
 

3.5 Συνοπτική παρουσίαση της οργάνωσης της δημόσιας 
υγείας σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες 

3.5.1 Σουηδία 
 
3.5.1.1 Οργάνωση  
 

Αρμόδιο για τη χάραξη και την παρακολούθηση του πλαισίου των πολιτικών δημόσιας 

υγείας στη Σουηδία είναι ο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Η εφαρμογή των πολιτικών 

δημόσιας υγείας ασκείται από τα συμβούλια των καντονίων, τα οποία αποτελούν ένα είδος 

περιφερειακών κυβερνητικών διοικήσεων. Κάθε περιφερειακό συμβούλιο έχει ένα τμήμα 

Δημόσιας Υγείας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των επιδημιολογικών 

δεδομένων, το σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της πρόληψης και 

προαγωγής υγείας. 

 
3.5.1.2  Εθνικοί οργανισμοί  
 

Η άσκηση της πολιτική δημόσιας υγείας υποβοηθείται από τους ακόλουθους εθνικούς 

οργανισμούς: 
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1. Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (National Institute for Public Health - NIPH), 

το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, καθώς 

και για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία. 

2. Η Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας, που είναι υπεύθυνη για την χάραξη των 

πολιτικών δημόσιας υγείας. 

3. Η Επιτροπή Εθνικών Στόχων έχει την ευθύνη για τον καθορισμό των εθνικών 

στόχων για την υγεία. 

4. Το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (National Board of Health 

and Social Welfare), αρμόδιο για την σύνταξη κάθε τριετία μιας έκθεσης για την 

κατάσταση της υγείας του πληθυσμού, τα προβλήματα υγείας, τους 

παράγοντες κινδύνου, την κατανομή των πόρων κλπ. 

 
3.5.1.3  Εθνική Πολιτική Υγείας.  
 

Το 2003, η Σουηδία καθόρισε μια Εθνική Πολιτική Υγείας, η οποία έθεσε ως μείζονα στόχο "τη 

διασφάλιση κοινωνικών συνθηκών που προστατεύουν την υγεία, επί ίσοις όροις για 

ολόκληρο τον πληθυσμό". Η Εθνική Πολιτική καθόρισε μια σειρά προτεραιοτήτων, που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.8. Εντούτοις, εξαιτίας της μικρής συμμετοχής της κεντρικής 

διοίκησης στην υλοποίηση των πολιτικών υγείας, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει  καθορίσει 

μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους για κάθε μια από τις προτεραιότητες αυτές. 

 

Πίνακας 3.8: Στόχοι της Εθνικής Πολιτικής Υγείας στη Σουηδία. 

 Τη συμμετοχή και επίδραση στην κοινωνία 

 Την οικονομική και κοινωνική ασφάλεια 

 Τη διασφάλιση υγιών συνθηκών στην παιδική ηλικία και την εφηβεία 

 Την υγιέστερη ζωή κατά την εργασία 

 Υγιή και ασφαλή προϊόντα και περιβάλλον 

 Ιατρική περίθαλψη που περισσότερο ενεργά προάγει την καλή υγεία 

 Αποτελεσματική προστασία έναντι των λοιμωδών 

 Ασφαλή σεξουαλικότητα και καλή αναπαραγωγική υγεία 

 Υγιείς διατροφικές συνήθειες και ασφαλή τρόφιμα 

 Αύξηση της φυσικής δραστηριότητας 

 Μείωση της χρήσης καπνού και αλκοόλ 

 Μια κοινωνία ελεύθερη από παράνομες ουσίες και ντόπινγκ 

 Μείωση των καταστροφικών συνεπειών από τα υπερβολικά τυχερά παιχνίδια 
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Υπάρχει υψηλός βαθμός διατομεακής συνεργασίας και συμμετοχής στη διαμόρφωση και 

την υλοποίηση της πολιτικής υγείας, με τη συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανισμών, 

περιφερειακών συμβουλίων, κοινοτήτων, πανεπιστημίων, συνδικαλιστικών ενώσεων κλπ. 

 

3.5.2 Φινλανδία 
 
3.5.2.1 Οργάνωση  
 

Υπεύθυνο για τη νομοθεσία και την παρακολούθηση της εθνικής πολιτικής δημόσιας υγείας 

είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η άσκηση όμως της πολιτικής είναι 

αρμοδιότητα των τοπικών κοινοτικών αρχών, που καθορίζουν τις προτεραιότητες και 

παρέχουν τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. 

Από το 1972, έχει ιδρυθεί στη χώρα ένα ισχυρό δίκτυο Κέντρων Υγείας, που ανήκουν στις 

τοπικές κοινότητες και διαθέτουν σημαντική αυτονομία έναντι της κεντρικής πολιτικής. Τα 

Κέντρα Υγείας έχουν την ευθύνη για την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας, πρόληψης, προαγωγής της υγείας και δημόσιας υγείας σε πρωτοβάθμιο 

επίπεδο. Τα κύρια χαρακτηριστικά του φινλανδικού μοντέλου είναι: 

α) η οικοδόμηση της υγείας σε κοινοτικό επίπεδο και  

β) η ενοποίηση της παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας, πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα, μέσω των Κέντρων Υγείας. 

 

3.5.2.2 Εθνικοί οργανισμοί.  
 

Σε εθνικό επίπεδο, η πολιτική δημόσιας υγείας υποβοηθείται από τους ακόλουθους 

οργανισμούς: 

1. Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (KTL) είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και 

την προαγωγή της υγείας, και για την πραγματοποίηση των απαραίτητων 

ερευνών για την παροχή πληροφόρησης σε αυτούς που λαμβάνουν τις 

αποφάσεις. 

2. Το Φινλανδικό Κέντρο Προαγωγής Υγείας είναι αρμόδιο για την προώθηση της 

συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων μη κυβερνητικών οργανισμών και άλλων 

φορέων. 

3. Η Διατομεακή Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας αξιολογεί τα προγράμματα και 

θέτει τους στόχους. 

4. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (STAKES) συμμετέχει στην αξιολόγηση 

των πολιτικών. 
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3.5.2.3 Εθνική Πολιτική Υγείας.  
 

Η Φινλανδία είναι από τις χώρες που έχουν από νωρίς υιοθετήσει τις κατευθύνσεις του ΠΟΥ 

για την οικοδόμηση εθνικών πολιτικών. Το 2001, καθορίστηκε μια Εθνική Πολιτική Υγείας, η 

οποία καθορίζει ως μείζονες προτεραιότητες (α) την αύξηση του υγιούς προσδόκιμου 

επιβίωσης και (β) την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία. Η Εθνική Πολιτική θέτει 

συγκεκριμένους στόχους για την επόμενη δεκαπενταετία και συνοδεύεται από 26 

κατευθυντήριες οδηγίες, που καθορίζουν αυτά που πρέπει να γίνουν σε επιμέρους 

κοινωνικούς ή επιστημονικούς τομείς, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι.  

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στηρίζεται σε ορισμένες αρχές 

(πίνακας 3.9) που προβάλουν την ολιστική αντιμετώπιση της υγείας και τον έντονα 

διατομεακό χαρακτήρα της δράσης. 

 

Πίνακας.3.9: Αρχές & προϋποθέσεις της Εθνικής Πολιτικής Υγείας στη Φινλανδία, 2001 

- Ανάληψη διατομεακών δράσεων 

- Εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα 

- Ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές 

- Παρακολούθηση της προόδου με τη χρήση κατάλληλων δεικτών 

- Κάλυψη όλων των πτυχών της καθημερινής ζωής 

- Υιοθέτηση μιας προσέγγισης που να αφορά όλη τη διαδρομή της ζωής 

 
 

3.5.3. Δανία 
 
3.5.3.1 Οργάνωση  
 

Στη Δανία, το Υπουργείο Υγείας έχει τις επιτελικές κυρίως αρμοδιότητες, και ειδικότερα, τη 

νομοθεσία για τη δημόσια υγεία, το σχεδιασμό και συντονισμό προγραμμάτων πρόληψης 

και προαγωγής της υγείας και είναι υπεύθυνο για μια σειρά ινστιτούτων και οργανισμών, 

που έχουν ως αποστολή την υποβοήθηση του σχεδιασμού και της άσκησης της εθνικής 

πολιτικής δημόσιας υγείας. 

Η παροχή των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και η εφαρμογή των προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας είναι αρμοδιότητα των περιφερειακών 

συμβουλίων των καντονιών. Οι κοινότητες είναι υπεύθυνες για έναν αριθμό προγραμμάτων 

πρόληψης και δημόσιας υγείας, σχολικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας κλπ, που μαζί με τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες υγείας, χρηματοδοτούνται από τοπικούς φόρους.  
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3.5.3.2 Εθνικοί οργανισμοί. 
 

Οι εθνικοί οργανισμοί που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την άσκηση της πολιτικής 

δημόσιας υγείας είναι: 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας παρέχει υποστήριξη στις τοπικές αρχές και τις 

επαγγελματικές οργανώσεις υγείας και συμμετέχει στο σχεδιασμό και την 

παρακολούθηση της εκπαίδευσης των επαγγελμάτων υγείας. 

2. Το Εθνικό Γραφείο Τροφίμων επιβλέπει τη νομοθεσία που σχετίζεται με τα τρόφιμα 

και διαδραματίζει ρόλο παρακολούθησης της βιομηχανίας τροφίμων. 

3. Το Δανικό Ινστιτούτο Κλινικής Επιδημιολογίας αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών 

υγείας, και την έρευνα για το επίπεδο υγείας, τους παράγοντες κινδύνου, τις 

υπηρεσίες υγείας και την πρόληψη και προαγωγή της υγείας. 

4. Το Συμβούλιο Πολιτικής Προαγωγής Υγείας σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί 

προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας. 

5. Το Δανικό Συμβούλιο για το Κάπνισμα και την Υγεία, έχει την ευθύνη για την 

πολιτική και τα μέτρα κατά του καπνίσματος. 

Εθνική Πολιτική Υγείας. Από το 1999 έχει υιοθετηθεί το Δανικό Κυβερνητικό Πρόγραμμα για τη 

Δημόσια Υγεία και την Προαγωγή της Υγείας 1999-2008 και καθορίστηκαν οι κύριοι άξονες 

δράσης για την υλοποίησή του:  

α) Ανάπτυξη πολιτικών προαγωγής υγείας σε όλα τα επίπεδα 

β) Νέες υπηρεσίες προς τον πληθυσμό 

γ) Επαγγελματικές οδηγίες και πλάνα δράσης 

δ) Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και τεκμηριωμένων καλών πρακτικών και 

ε) Οικονομικά κίνητρα για την υλοποίηση. 

Η δομή του Προγράμματος συνοψίζονται στον πίνακα 3.10. 
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Πίνακας 3.10: Δομή του Δανικού Κυβερνητικού Προγράμματος για τη Δημόσια Υγεία και την 

Προαγωγή της Υγείας 1999-2008. 

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
1. Αύξηση του προσδόκιμου και της ποιότητας ζωής 
2. Βελτίωση της ισότητας στην υγεία 

ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 
1. Πολιτικές προαγωγής υγείας σε όλα τα επίπεδα 
2. Νέες υπηρεσίες προς τον πληθυσμό 
3. Επαγγελματικές οδηγίες και πλάνα δράσης 
4. Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και καλών πρακτικών  
5. Οικονομικά κίνητρα για την υλοποίηση. 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Παράγοντες σχετικοί με τον τρόπο ζωής 
   - Κάπνισμα 
   - Κατάχρηση αλκοόλ 
   - Σωματική άσκηση 
   - Διατροφή 
   - Παχυσαρκία 
Τροχαία ατυχήματα 
HIV/AIDS 
Κατάχρηση ουσιών 

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ    ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 
- Παιδιά      - Σχολεία 
- Νέοι       - Χώροι εργασίας 
- Πολίτες      - Τοπικές κοινότητες 
      - Υπηρεσίες υγείας 

 

3.5.4 Ολλανδία 
 
3.5.4.1 Οργάνωση.  
 

Το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού έχει την ευθύνη της νομοθεσίας για τη 

δημόσια υγεία και για τη διασφάλιση καθοδήγησης και υποστήριξης στο έργο των τοπικών 

κοινοτήτων. Η παροχή υπηρεσιών είναι ευθύνη των κοινοτήτων. Με νόμο του 1990, για την 

προαγωγή της πρόληψης, όλες οι κοινότητες έχουν ιδρύσει Τμήμα Υγείας και είναι 

υπεύθυνες για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής, 

συμπεριλαμβανομένης της αγωγής υγείας, του screening κλπ.  

 
 
3.5.4.2  Εθνικοί οργανισμοί 
 

Η πολιτική δημόσιας υγείας υποστηρίζεται από ορισμένους εθνικούς οργανισμούς, όπως: 

1. Το Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, το οποίο δίνει κατευθύνσεις και συστάσεις για τα 

προγράμματα πρόληψης. 
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2. Το Εθνικό Ινστιτούτο Προαγωγής της Υγείας και Πρόληψης, το οποίο παρέχει 

επιστημονική υποστήριξη, αναπτύσσοντας προληπτικά μέτρα και μεθόδους. 

3. Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικών Θεμάτων (RIVM), 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην έρευνα και παρακολούθηση δεικτών υγείας 

και περιβαλλοντικών δεικτών. 

 

3.5.4.3  Εθνική Πολιτική Υγείας  
 

Το 2001, υπογράφηκε το Εθνικό Συμβόλαιο για τη Δημόσια Υγεία, από τα Υπουργεία Υγείας 

και Εσωτερικών, τις κοινότητες και την Ένωση Κοινοτικών Υπηρεσιών Υγείας. Οι 

προτεραιότητες του Συμβολαίου είναι:  

α) Ενίσχυση των υποδομών δημόσιας υγείας 

β) Μείωση των ανισοτήτων στην υγεία 

γ) Ενίσχυση των υγιών τρόπων ζωής. 

Σε ότι αφορά τον τρόπο υλοποίησης του Συμβολαίου, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη 

διατομεακή δράση και στην επιστημονική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων. 

Παράλληλα, ένα ειδικό πρόγραμμα με την επωνυμία "Τεκμηριωμένο Ολλανδικό Πρόγραμμα 

για τις Ανισότητες στην Υγεία" καθορίζει 11 επιμέρους στόχους που αναφέρονται στις 

ακόλουθες 4 κύριες προτεραιότητες: 

α) Τη μείωση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση και στο εισόδημα, 

β) Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των προβλημάτων υγείας στην 

κοινωνικο-οικονομική θέση, 

γ) Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης 

πάνω στην υγεία, και 

δ) Τη βελτίωση της προσβασιμότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 

υγείας για τις χαμηλότερες οικονομικο-κοινωνικές ομάδες. 

Το 2003, καθορίστηκαν για πρώτη φορά, συγκεκριμένοι στόχοι για μια Εθνική Πολιτική 

Υγείας, οι οποίοι έχουν ορίζοντα επίτευξης μέχρι το 2020 και οι οποίοι συνοψίζονται στον 

πίνακα 3.11. 
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Πίνακας 3.11: Στόχοι για την υγεία στην Ολλανδία, 2003. 

 ΜΕΡΟΣ Ι. ΝΟΣΗΜΑΤΑ   ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
 Στεφανιαία νόσος   Λοιμώδη νοσήματα 
 Αιφνίδια προσβολή   Φροντίδα υγείας παιδιών και νέων 
 Καρδιακή ανεπάρκεια   Πληθυσμιακές έρευνες 
 Καρκίνος πνευμόνων   Πρόληψη τραυματισμών 
 Καρκίνος στήθους   Ασφάλεια τροφίμων και διατροφή 
 Καρκίνος εντέρου   Περιβαλλοντική υγιεινή 
 Σακχαρώδης διαβήτης   Διαχείριση κρίσεων και φροντίδα 
 Κατάθλιψη 
 Άγχος 
 Άσθμα 
 Χρόνια πνευμονική νόσος 
 Αυχεναλγία και οσφυαλγία 
 Αρθρίτιδες 
 Ρευματισμός 

 

3.5.5 Γαλλία 
 
3.5.5.1. Οργάνωση  
 

Η συνολική ευθύνη για τη δημόσια υγεία ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. Με νόμο του 2003, 

έχει καθορισθεί μια κατανομή αρμοδιοτήτων, η οποία στοχεύει στο να εμπλέξει 

περισσότερους στη δημόσια υγεία. Με τον ίδιο νόμο, θεσπίζεται η ίδρυση περιφερειακών 

υπηρεσιών δημόσιας υγείας, που αναλαμβάνουν ουσιαστικές αρμοδιότητες σε ότι αφορά 

την επιδημιολογική εποπτεία, την πρόληψη και την αγωγή υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. 

Εντούτοις, ο καθορισμός των πολιτικών δημόσιας υγείας, των στόχων και των επιμέρους 

προγραμμάτων αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. 

 

3.5.5.2  Εθνικοί οργανισμοί.  
 

Στο πεδίο της δημόσιας υγείας δραστηριοποιούνται μια σειρά επιστημονικών οργανισμών, 

μεταξύ των οποίων σημαντικότεροι είναι: 

1. Το Εθνικό Γραφείο Εποπτείας, που είναι υπεύθυνο για την ανίχνευση και την 

πρόβλεψη των ασθενειών. 

2. Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικών Ερευνών, το οποίο αναλαμβάνει κατά 

κύριο λόγο την έρευνα στη δημόσια υγεία. 

3. Το Εθνικό Ινστιτούτο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας, το οποίο συμμετέχει στη 

διαμόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών και προγραμμάτων. 

4. Η Ανώτατη Επιτροπή Δημόσιας Υγείας, που είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση 

και εισήγηση των προγραμμάτων δημόσιας υγείας. 
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3.5.5.3  Εθνική πολιτική υγείας.  
 

Αν και μέχρι πρόσφατα η Γαλλία δεν είχε διαμορφώσει μια καθορισμένη εθνική πολιτική 

υγείας, το 2003 καθορίστηκε μια στρατηγική, η οποία προσδιορίζει τις ακόλουθες 

κατευθύνσεις: 

α) Βελτίωση της διαδικασίας διαμόρφωσης των πολιτικών δημόσιας υγείας 

β) Βελτίωση της εποπτείας επί της υγείας και των μελετών σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα μεθόδων και προγραμμάτων 

γ) Αύξηση της υπευθυνότητας (accountability) της κυβέρνησης 

δ) Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής  

ε) Εμπλοκή του κοινού στην εφαρμογή των προγραμμάτων δημόσιας υγείας 

στ) Καθορισμός 5-ετούς προγράμματος δημόσιας υγείας, για την επίτευξη μιας 

σειράς στόχων σε όλους τους τομείς. 

Το πρόγραμμα καθορίζει περί τους 100 συγκεκριμένους στόχους σε επιμέρους τομείς 

προτεραιότητας της δημόσιας υγείας, που αναφέρονται είτε σε συγκεκριμένα προβλήματα 

δημόσιας υγείας, είτε σε παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. 

 

3.5.6 Γερμανία 
 
3.5.6.1 Οργάνωση  
 

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας της Γερμανίας έχει μάλλον μικρό ρόλο στη 

διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών δημόσιας υγείας. Το μεγαλύτερο μέρος των 

αρμοδιοτήτων δημόσιας υγείας ανήκει στις τοπικές κυβερνήσεις των κρατιδίων. Μετά το 

2000, ένα μερίδιο αρμοδιοτήτων ανήκει και στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, οι 

οποίοι καλύπτουν ορισμένα προγράμματα πρόληψης. Η συγκεκριμένη διάρθρωση ρόλων 

και αρμοδιοτήτων καθιστά κύριους φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων 

δημόσιας υγείας τις τοπικές κυβερνήσεις. Η κάθε είδους διατομεακή συνεργασία ή δράση 

καθορίζεται σε περιφερειακό επίπεδο, χωρίς να υπάρχουν εθνικές κατευθύνσεις. 

 

3.5.6.2 Εθνικοί οργανισμοί.  
 

Σε κάθε κρατίδιο, υπάρχουν κατά κανόνα τοπικοί φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, 

την επιστημονική υποστήριξη και την υλοποίηση των πολιτικών και προγραμμάτων 

δημόσιας υγείας. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, υπάρχει ένας αριθμός επιστημονικών 
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οργανισμών, μεταξύ των οποίων οι σημαντικότεροι που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία 

είναι:  

1. Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊόντων έχει την 

ευθύνη για την ασφάλεια φαρμάκων και ιατρικών προϊόντων. 

2. Το Ινστιτούτο Λοιμωδών και μη Λοιμωδών Νοσημάτων (Robert Koch Institute). 

3. Το Ομοσπονδιακό Κέντρο Αγωγής Υγείας. 

4. Το Γερμανικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης. 

5.  Το Advisory Council for Concerted Action in Health Care παρέχει υποστήριξη 

στην παρακολούθηση και μελέτη της υγείας, των οικονομικών τάσεων και των 

μεταρρυθμίσεων στην υγεία. 

 

3.5.6.3 Εθνική πολιτική.  
 

Η διάρθρωση της χώρας σε κρατίδια με ισχυρή αυτονομία στην άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής εμποδίζει την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών υγείας. Οι πολιτικές και οι στόχοι 

καθορίζονται σε επίπεδο κρατιδίου. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας έχει αναπτύξει λίγα 

εθνικά προγράμματα, όπως π.χ. την καμπάνια για το AIDS. Σε επίπεδο κρατιδίων, έχουν 

διαμορφωθεί περιφερειακές πολιτικές υγείας, οι καθορίζουν προτεραιότητες και στόχους. 

Στον πίνακα 3.12 παρατίθενται ενδεικτικά οι 10 προτεραιότητες στην υγεία που έχουν τεθεί το 

1995 στο κρατίδιο Ρηνανίας - Βεστφαλίας για τη δεκαετία μέχρι το 2005, οι οποίες βασίστηκαν 

πάνω στους ευρωπαϊκούς στόχους του ΠΟΥ. 

 

Πίνακας 3.12: Οι προτεραιότητες υγείας στη Ρηνανία - Βεστφαλία. 

 Επίτευξη καλύτερης υγείας 
  Στόχος 1: Μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων 
  Στόχος 2: Έλεγχος του καρκίνου 

 Τρόποι ζωής που συντελούν στην υγεία 
  Στόχος 3: Δράσεις για την προαγωγή της υγείας 
  Στόχος 4: Κάπνισμα, αλκοόλ και ψυχοτρόπες ουσίες 

 Υγιεινό περιβάλλον 
  Στόχος 5: Διαχείριση περιβαλλοντικής υγείας 

 Κατάλληλη φροντίδα 
  Στόχος 6: Πρωτοβάθμια φροντίδα 
  Στόχος 7: Νοσοκομεία 
  Στόχος 8: Κοινοτικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών 

 Στρατηγικές υγείας για όλους 
  Στόχος 9:  Έρευνα και ανάπτυξη 
  Στόχος 10: Πληροφορική για την υγεία 
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3.5.7 Μεγάλη Βρετανία 
 

3.5.7.1 Οργάνωση 

Ο σχεδιασμός της πολιτικής και των προγραμμάτων δημόσιας υγείας είναι αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Υγείας. Οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας ανήκουν στην αρμοδιότητα των 

Περιφερειακών Διοικήσεων Υγείας (Regional Health Authorities) της Εθνικής Υπηρεσίας 

Υγείας (NHS). Κάθε περιφερειακή διοίκηση έχει για Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η οποία έχει 

υπό την εποπτεία της τις τοπικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Οι αρμοδιότητες των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας συμπεριλαμβάνουν και τις δραστηριότητες 

κοινωνικής φροντίδας. Στην Ουαλία, οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας είναι συγκροτημένες σε 

ξεχωριστή αυτοτελή "Εθνική Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Ουαλίας". 

Η οργάνωση των προγραμμάτων δημόσιας υγείας και ο καθορισμός των εθνικών 

προτεραιοτήτων και στόχων αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και του NHS. Οι 

περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες εξειδικεύουν και προσαρμόζουν τους εθνικούς στόχους 

στα περιφερειακά και τοπικά δεδομένα και έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων και την παροχή των υπηρεσιών.  

 

3.5.7.2 Εθνικοί οργανισμοί 
 

Η άσκηση της δημόσιας υγείας υποστηρίζεται από μια σειρά επιστημονικών οργανισμών 

εθνικής εμβέλειας, μεταξύ των οποίων είναι: 

1. Το Γραφείο Προστασίας της Υγείας (Health Protection Agency) παρέχει 

επιστημονική υποστήριξη στην οργάνωση των προγραμμάτων προαγωγής 

υγείας. 

2. Το Εθνικό Ινστιτούτο Κλινικής Αριστείας (National Institute for Clinical Excellence) 

είναι επιφορτισμένο με την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για την 

τεκμηριωμένη άσκηση της δημόσιας υγείας. 

3. Το Γραφείο Προτύπων Τροφίμων (Food Standards Agency) έχει την ευθύνη για 

τα ποιοτικά standards των τροφίμων. 

4. Το National Institute for Biological Standards and Control αποσκοπεί στην 

προστασία της δημόσιας υγείας με την προτυποποίηση και τον έλεγχο 

βιολογικών προϊόντων. 

5. Το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (Office for National Statistics) εξασφαλίζει την 

παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών.  
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3.5.7.3 Εθνική Πολιτική Υγείας  

To 2004 δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας το πλαίσιο της εθνικής πολιτικής υγείας 

("Choosing Health") το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες και τους τομείς παρέμβασης που 

αφορούν τη μείωση των ανισοτήτων, την υγεία των παιδιών, τις ατομικές συνήθειες και τους 

τρόπους ζωής, την περιβαλλοντική υγεία, την υγεία των υπερηλίκων, την ψυχική υγεία, κλπ. 

Σε πολλούς από τους τομείς αυτούς καθορίζονται συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι και 

χρονικός ορίζοντας υλοποίησης. 

 

3.6 "Καλές Πρακτικές" (Best practices) στη Δημόσια Υγεία  

3.6.1 Η έννοια των "Καλών Πρακτικών" 
 

Η έννοια των "Καλών Πρακτικών" (Best Practice) στο χώρο της βιομηχανίας, έχει διαδρομή 

ήδη ενός περίπου αιώνα. Το 1911, ο Taylor έλεγε, ότι ανάμεσα στις διάφορες τεχνικές, 

μεθόδους, διαδικασίες ή τρόπους με τους οποίες μπορεί να γίνει μια εργασία, υπάρχει πάντα 

μια τεχνική, μέθοδος η οποία επιτυγχάνει τα καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα.  

Oι "Καλές Πρακτικές στη Δημόσια Υγεία" συνίστανται ακριβώς στην αναζήτηση και 

εφαρμογή εκείνων των μεθόδων και διαδικασιών που εξασφαλίζουν το καλύτερο 

αποτέλεσμα, στον ελάχιστο χρόνο και με τους ελάχιστους δυνατούς πόρους.  

Ο παραπάνω εισαγωγικός ορισμός προσδιορίζει τέσσερα χαρακτηριστικά σε μια "Καλή 

Πρακτική" Δημόσιας Υγείας: 

α) Την επιστημονική εγκυρότητα της μεθόδου ή τεχνικής σε σύγκριση με άλλες 

παρόμοιες 

β) Την καταλληλότητα της μεθόδου για το συγκεκριμένο σκοπό 

γ) Την αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε σύγκριση με τις άλλες και 

δ) Την αποδοτικότητα σε σχέση με τους χρησιμοποιούμενους πόρους και τον 

διατιθέμενο χρόνο. 

Στο πεδίο των ιατρικών επιστημών, η επιλογή της εγκυρότερης, καταλληλότερης, 

αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης μεθόδου δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε εύκολη. 

Προϋποθέτει μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης της υπάρχουσας επιστημονικής 

γνώσης και των συνεχώς παραγόμενων νέων επιστημονικών δεδομένων, ο όγκος των 

οποίων καθιστά την αξιολόγηση αυτή εξαιρετικά δυσχερή. Ο προβληματισμός αυτός έχει 

οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας σειράς τεχνικών, που αποσκοπούν στην αναζήτηση της 
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"καλύτερης κάθε φορά πρακτικής" με την καλύτερη επιστημονική τεκμηρίωση σε ότι αφορά 

την αποτελεσματικότητά της. 

Η πρώτη συστηματική απόπειρα αξιολόγησης της υπάρχουσας επιστημονικής γνώσης στο 

χώρο της πρόληψης και προαγωγής της υγείας εκδηλώθηκε στον Καναδά το 1979, από το 

Task Force on the Periodic Health Examination, και είχε σαν στόχο την επιλογή των 

"καλύτερων πρακτικών" σε ότι αφορά τις προληπτικές εξετάσεις. Δέκα χρόνια αργότερα, το 

1989, μια αντίστοιχη εργασία στις ΗΠΑ, από το US Preventive Services Task Force, έδωσε μια 

νέα ώθηση στον καθορισμό των "καλύτερων πρακτικών" στο χώρο της πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας. Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της 

"Τεκμηριωμένης Ιατρικής", έδωσαν το έναυσμα για μια πλειάδα προσπαθειών που 

σηματοδοτούν μια νέα δυναμική στο χώρο της Δημόσιας Υγείας. 

Οι κύριες στρατηγικές Best Practice in Public Health είναι οι εξής: 

1. Η Τεκμηριωμένη Δημόσια Υγεία (Evidence based Public Health) 

2. Οι κατευθυντήριες οδηγίες στη Δημόσια Υγεία (Guidelines) και 

3. Τα συστήματα Καλών Πρακτικών στη Δημόσια Υγεία. 

 

3.6.2 Τεκμηριωμένη Δημόσια Υγεία (Evidence based Public Health) 
 

Η θεμελιώδης στρατηγική αναζήτησης των "καλύτερων πρακτικών" στο πεδίο της Ιατρικής 

και της Δημόσιας Υγείας είναι η καλούμενη "Τεκμηριωμένη Ιατρική" (Evidence Based 

Medicine - ΕΒΜ) και ειδικότερα στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας, η Τεκμηριωμένη Δημόσια 

Υγεία (Evidence Based Public Health). Η Τεκμηριωμένη Δημόσια Υγεία αποσκοπεί στο να 

εξασφαλίσει, ότι η λήψη των αποφάσεων για τον τρόπο παρέμβασης σε κάθε ζήτημα 

δημόσιας υγείας, θα στηρίζεται στην καλύτερη υπάρχουσα επιστημονική τεκμηρίωση για τον 

τρόπο παρέμβασης.  

Με την έννοια αυτή, η Τεκμηριωμένη Δημόσια Υγεία επικεντρώνεται ακριβώς στην αναζήτηση 

της "καλύτερης πρακτικής" σε κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα δημόσιας υγείας.  

Η Τεκμηριωμένη Δημόσια Υγεία είναι ουσιαστικά μια στρατηγική ποιότητας, αφού το κρίσιμο 

σημείο στην όλη προσπάθεια είναι ακριβώς η αξιολόγηση της ποιότητας της υπάρχουσας 

επιστημονικής τεκμηρίωσης.  

Σε πρακτικό επίπεδο, η άσκηση Τεκμηριωμένης Ιατρικής συνίσταται στα εξής: 

1. Τοποθέτηση της κατάλληλης ερώτησης 

2. Αναζήτηση της καλύτερης επιστημονικής τεκμηρίωσης 

3. Αξιολόγηση της τεκμηρίωσης 

4. Εφαρμογή της τεκμηριωμένης γνώσης στην πράξη 

5. Αξιολόγηση της εφαρμογής και του αποτελέσματος. 
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Η γενικευμένη εφαρμογή της παραπάνω στρατηγικής έχει ορισμένες προϋποθέσεις: 

α) Την ύπαρξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης της γνώσης  

β) Την ύπαρξη ενός δικτύου επιστημόνων που προβαίνουν στη συστηματική 

αξιολόγηση της γνώσης και 

γ) Την τεχνική οργάνωση όλων αυτών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

εύκολα και γρήγορα στην καθημερινή πράξη. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις, για να υλοποιηθούν σε πρακτικό επίπεδο, οδηγούν στις εξής 

αναγκαιότητες: 

α) Στην ανάγκη να συμφωνηθεί από τους επιστήμονες η μεθοδολογία αξιολόγησης 

της γνώσης. 

β) Στην ανάγκη να οικοδομηθεί ένα δίκτυο επιστημόνων που προβαίνουν σε συνεχή 

και συστηματική αξιολόγηση της γνώσης 

γ) Στην ανάγκη να οργανωθούν βάσεις δεδομένων για την υπάρχουσα τεκμηρίωση 

σε κάθε τομέα και 

δ) Στην ανάγκη να οργανωθεί σε πληροφορική βάση η γενικευμένη χρήση και 

αξιοποίηση της τεκμηρίωσης στην καθημερινή πράξη. 

Η σημαντικότερη βάση δεδομένων Τεκμηριωμένης Ιατρικής είναι η Cochrane Library, η οποία 

οργανώνει και ενοποιεί σε ενιαίο πλαίσιο όλη τη δραστηριότητα που αναπτύσσεται διεθνώς 

στον τομέα αυτό. 

 

Πίνακας 3.13: Συστατικά στοιχεία ενός πλαισίου Τεκμηριωμένης Δημόσιας Υγείας 

1. Μεθοδολογία αξιολόγησης της γνώσης στη Δημόσια Υγεία 

2. Φορείς αξιολόγησης 

3. Βάσεις δεδομένων 

4. Πληροφορική οργάνωση της χρήσης και αξιοποίησης της τεκμηρίωσης 

 

Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η Τεκμηριωμένη Ιατρική δεν αποτελεί μια στρατηγική που 

περιορίζεται στενά στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Αντίθετα, έχει πολύ ευρύτερη εφαρμογή 

σε όλους τους τομείς της κλινικής ιατρικής, από όπου άλλωστε και ξεκίνησε. Δηλαδή, η 

Τεκμηριωμένη Ιατρική αποτελεί μια στρατηγική διασφάλισης της ποιότητας σε ολόκληρο το 

σύστημα υγείας, όπου η συμβολή της είναι πολλαπλή και περιλαμβάνει: 

- Διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για όλους τους φορείς παροχής 

υπηρεσιών υγείας  

- Περιορισμό των κινδύνων, παρενεργειών και επιπλοκών από την ιατρική πρακτική 

- Περιορισμό των ιατρικών λαθών και της κακής ιατρικής πρακτικής (malpractice)  
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- Αύξηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και εν γένει του συστήματος υγείας 

- Αποδοτική διαχείριση των πόρων.   

 

3.6.3 Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) στη Δημόσια Υγεία  
 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) είναι κείμενα που αποσκοπούν στο να κατευθύνουν 

τα κριτήρια και τις αποφάσεις των γιατρών για την αντιμετώπιση των ασθενών τους, σε 

συγκεκριμένα πεδία της ιατρικής, σύμφωνα με την υπάρχουσα επιστημονική γνώση. Oι 

κατευθυντήριες οδηγίες συνοψίζουν τα σημαντικότερα αποδεδειγμένα στοιχεία σχετικά με:  

- την πρόληψη,  

- τη διάγνωση,  

- τη θεραπεία,  

- την πρόγνωση,  

- τον τρόπο αντιμετώπισης του ασθενή ή του προβλήματος και 

- τον τρόπο παροχής των φροντίδων. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες εκδίδονται συνήθως από μεγάλες επιστημονικές οργανώσεις ή 

εθνικούς οργανισμούς, και βασίζονται σε επισταμένη μελέτη και αξιολόγηση της 

υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες οργανώνονται σε 

βάσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου. 

Στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας, το περιεχόμενο των κατευθυντηρίων οδηγιών είναι 

κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της Δημόσιας Υγείας. Οι κατευθυντήριες 

οδηγίες παρέχουν ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο αντίδρασης και αντιμετώπισης σε 

κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, και από την άποψη αυτή αντιπροσωπεύουν 

μια στρατηγική "best practice" στη Δημόσια Υγεία. 

Οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες βάσεων δεδομένων για κατευθυντήριες οδηγίες διεθνώς 

είναι: 

1) National Guidelines Clearinghouse (NGC) 

Το National Guidelines Clearinghouse (NGC) είναι μια βάση δεδομένων 

κατευθυντήριων οδηγιών, βασισμένων σε επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, η 

οποία αποτελεί πρωτοβουλία του Agency for Healthcare Research and Quality  

του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ. Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε σε 

συνεργασία με την American Medical Association. Το περιεχόμενό της 

περιλαμβάνει το σύνολο των κατευθυντήριων οδηγιών που έχουν αναπτυχθεί 

από όλες τις αμερικανικές επιστημονικές εταιρείες στο χώρο της υγείας.  
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Σκοπός του NGC είναι να παράσχει στους γιατρούς και τους λοιπού 

επαγγελματίες υγείας ένα ενοποιημένο σύστημα αντικειμενικών και 

τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών, και να διευκολύνει τη διάχυση και τη 

χρήση του στην καθ ημέρα πράξη. 

Τα στοιχεία - κλειδιά της φυσιογνωμίας της βάσης δεδομένων είναι: 

- Η ύπαρξη οργανωμένων περιλήψεων για όλες τις οδηγίες 

- Η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο  

- Η δυνατότητα απόκτησης των οδηγιών σε μορφή pdf και 

- Η ύπαρξη ενός εργαλείου που δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης και σύνθεσης 

μεταξύ των διαφόρων οδηγιών. 

2) Guidelines International Network (GIN) 

Το Guidelines International Network (GIN) είναι μια διεθνής ένωση οργανισμών 

που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και χρήση κατευθυντήριων οδηγιών στο χώρο 

της υγείας, η οποία ιδρύθηκε το 2002. Η ένωση έχει τρεις κύριες δραστηριότητες: 

(α) Την ανάπτυξη και διατήρηση μιας βάσης δεδομένων, η οποία παρέχει 

πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό κατευθυντήριων οδηγιών που παράγονται 

από τους φορείς που είναι μέλη της, καθώς και από διεθνείς επιστημονικούς 

οργανισμούς, 

(β) Την οργάνωση ενός αρχείου διαρκούς απογραφής όλων των 

κατευθυντήριων οδηγιών και 

(γ) Τη σταδιακή ανάπτυξη της βάσης δεδομένων σε διάφορες γλώσσες. 

Η λειτουργία της βάσης είναι συνδρομητική. 

3) National Institute for Clinical Excellence (NICE) 

Το National Institute for Clinical Excellence είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός της 

Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NHS) ο οποίος είναι υπεύθυνος 

για την παροχή εθνικών οδηγιών για την προαγωγή της υγείας και της καλής 

ιατρικής πρακτικής στη χώρα. Το NICE παράγει κατευθυντήριες οδηγίες σε τρεις 

διακριτούς τομείς της υγείας: 

α) Στη Δημόσια Υγεία, την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας,  που απευθύνεται 

κυρίως σε όσους εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. 

β) Στις τεχνολογίες υγείας, επιδιώκοντας την αξιολόγηση και τεκμηρίωση της ορθής 

χρήσης των διαθέσιμων ιατρικών τεχνολογιών, προϊόντων και διαδικασιών και 

γ) Στην κλινική πράξη, σχετικά με την κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα 

συγκεκριμένων ασθενειών. 

Το NICE διατηρεί μια οργανωμένη βάση δεδομένων, ελεύθερης πρόσβασης, η οποία 

παρέχει αντίστοιχες δυνατότητες με εκείνες του NGC (περιλήψεις, πλήρες κείμενο, 

δυνατότητα download) και επιπλέον τις οδηγίες σε συνοπτική διαγραμματική μορφή. 
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Και οι τρεις παραπάνω βάσεις δεδομένων για κατευθυντήριες οδηγίες έχουν 

ξεχωριστό τμήμα για τη Δημόσια Υγεία.  

 

3.6.4 Συστήματα Καλών Πρακτικών στη Δημόσια Υγεία 
 

Στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας, κάθε πρόβλημα τίθεται σε πληθυσμιακό επίπεδο και όχι σε 

ατομικό. Αυτό καθιστά τις μεθόδους παρέμβασης όχι απλώς "τεχνικές" αλλά "πολιτικές", που 

δεν μπορούν να υλοποιηθούν από ένα μεμονωμένο άτομο ή επιστήμονα. Η ύπαρξη 

επιστημονικής τεκμηρίωσης δεν είναι πάντα αρκετή για να οδηγήσει στην άμεση εφαρμογή 

της "καλύτερης πρακτικής", αφού η "καλύτερη πρακτική" μπορεί να είναι μια σύνθετη 

πολιτική. Επομένως, σε πολλά προβλήματα Δημόσιας Υγείας, η ύπαρξη επιστημονικής 

τεκμηρίωσης ή κατευθυντήριων οδηγιών μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ να αποδειχθεί ως ιδιαίτερης σημασίας ο τρόπος 

οργάνωσης των παρεμβάσεων στα διάφορα προβλήματα δημόσιας υγείας. Αυτό οδήγησε 

στην ανάγκη ανάπτυξης πιο σύνθετων συστημάτων "Καλών Πρακτικών στη Δημόσια Υγεία", 

που εκτός από την επιστημονική τεκμηρίωση συμπεριλαμβάνουν και το σκέλος του τρόπου 

υλοποίησης των απαιτούμενων παρεμβάσεων και πολιτικών. 

Τα συστήματα "Καλών Πρακτικών στη Δημόσια Υγεία" που είναι σε ανάπτυξη τα τελευταία 

χρόνια, έχουν διπλή υπόσταση, καθώς αποτελούν ταυτόχρονα: 

α) Μια στρατηγική ποιότητας και επιστημονικής τεκμηρίωσης και 

β) μια στρατηγική οργάνωσης των παρεμβάσεων και πολιτικών. 

Τα σημαντικότερα συστήματα "Καλών Πρακτικών στη Δημόσια Υγεία" είναι:  

- Το "Best Practice in Health Promotion and Diseases Prevention" του Καναδά 

- Το Interactive Domain Model (IDM) και  

- Το Evidence Based Practice for Public Health στις ΗΠΑ.  

- Το πρόγραμμα "Getting Evidence into Practice" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1) "Best Practice in Health Promotion and Diseases Prevention" 

Tο πλέον οργανωμένο και περιεκτικό σύστημα Καλών Πρακτικών στη 

Δημόσια Υγεία είναι αυτή τη στιγμή του Καναδά. Το σύστημα αποτελείται από 

8 συστατικά τμήματα, τα οποία είναι τα εξής: 

 Παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού 

 Προσδιορισμός των καθοριστικών της υγείας παραγόντων  

 Τεκμηρίωση των αποφάσεων 

 Αύξηση των επενδύσεων σε δράσεις που προστατεύουν την υγεία 

 Εφαρμογή πολλαπλών στρατηγικών 

 Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας 
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 Λειτουργία μηχανισμών που προάγουν τη συμμετοχή του κοινού 

 Επίδειξη, αξιολόγηση και κατανομή ευθυνών σε σχέση με τα 

αποτελέσματα. 

Κάθε ένα από τα παραπάνω συστατικά μέρη έχει καθορισμένη δομή και 

περιεχόμενο. Κάθε συστατικό τμήμα υποστηρίζεται από όλο το απαιτούμενο 

υλικό και πληροφορίες, με άμεση δυνατότητα σύνδεσης (link). To όλο 

σύστημα είναι οργανωμένο σε μια ενιαία βάση δεδομένων του διαδικτύου, με 

ελεύθερη πρόσβαση. 

 

2) "Interactive Domain Model" (IDM) 

Το "Interactive Domain Model" είναι ένας οδηγός Καλών Πρακτικών στην 

προαγωγή της υγείας, που έχει αναπτυχθεί με τη συνεργασία διαφόρων 

επιστημονικών οργανώσεων. Ο κύριος προσανατολισμός του είναι οι 

μέθοδοι προαγωγής της υγείας. Η προσέγγιση του IDM πέραν της 

επιστημονικής τεκμηρίωσης των δράσεων, επιχειρεί να συμπεριλάβει στην 

"καλή πρακτική" και ορισμένα άλλα κριτήρια, όπως: 

 Αξίες, αντιλήψεις, στόχους, ηθικές παραμέτρους κλπ που επηρεάζουν 

κάθε πρόβλημα.  

 Κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

 Πρακτικές σε διαφορετικά επίπεδα της δημόσιας υγείας  

 Μοντέλα σχεδιασμού και αξιολόγησης της "καλής πρακτικής". 
 

 

3) "Evidence Based Practice for Public Health" (EBPPH) 

Αποτελεί ένα ενοποιημένο σύστημα που έχει οικοδομηθεί με βάση τη 

γενικότερη εμπειρία και πρακτική του Evidence Based Medicine, από το 

Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ, το οποίο συμπεριλαμβάνει: 

 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημόσια υγεία 

 Συστηματικές ανασκοπήσεις 

 Εργαλεία αναζήτησης βιβλιογραφίας και 

 Αρχείο καλών πρακτικών. 

Οι "καλές πρακτικές" που περιλαμβάνει είναι προγράμματα, παρεμβάσεις και 

πολιτικές που έχουν εφαρμοσθεί στην πράξη και έχουν αξιολογηθεί ως 

επιτυχείς και κατάλληλες για να υιοθετηθούν και σε άλλα πεδία. Η βάση 

δεδομένων "καλών πρακτικών" χωρίζεται σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος 

αναφέρεται σε γενικά προγράμματα δημόσιας υγείας ενώ το δεύτερο μέρος 

είναι επικεντρωμένο σε προγράμματα που αφορούν τα παιδιά. Η δομή της 

βάσης είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα δεδομένα των ΗΠΑ και 
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ειδικά το τμήμα των "καλών πρακτικών" παρουσιάζει μικρότερη χρηστικότητα 

για άλλες εφαρμογές.  
 

4) "Getting Evidence into Practice" 

Η ανάγκη ανάπτυξης "καλών πρακτικών" στη Δημόσια Υγεία είναι πλέον 

κατανοητή και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το "Getting Evidence 

into Practice" είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και έχει σκοπό: 

 Να ενισχύσει τη βάση τεκμηρίωσης για τη Δημόσια Υγεία και την 

προαγωγή της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της ανάπτυξης 

πρωτοκόλλων ομοφωνίας σε θέματα Δημόσιας Υγείας. 

 Να αναπτύξει και να δημοσιοποιήσει κατευθυντήριες οδηγίες για την 

εφαρμογή της υπάρχουσας τεκμηρίωσης, έτσι ώστε η υπάρχουσα 

επιστημονική τεκμηρίωση να περάσει στην πράξη. 

 Να παράγει επικαιροποιημένες ανασκοπήσεις σε καίρια θέματα 

Δημόσιας Υγείας και να επικαιροποιεί την υπάρχουσα γνώση για την 

προαγωγή της υγείας. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 

διαφόρων φορέων Δημόσιας Υγείας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η συνεργασία 

αυτή θα εξασφαλίσει μια συντονισμένη κοινή προσπάθεια στο πεδίο της 

Δημόσιας Υγείας, έτσι ώστε στα επόμενα χρόνια να διαμορφωθούν οι 

συνθήκες για την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και δράσεων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

3.6.5 Οργάνωση και περιεχόμενο συστημάτων Καλών Πρακτικών στη 
Δημόσια Υγεία 
 

Λαμβάνοντας ως πρότυπο τη δομή του συστήματος "Best Practice in Health Promotion and 

Diseases Prevention", καθώς και την εμπειρία των άλλων στρατηγικών καλών πρακτικών, το 

περιεχόμενο ενός παρόμοιου συστήματος είναι το εξής (Σχήμα 3.1). 

1. Παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού 

Οποιαδήποτε καλή πρακτική στη δημόσια υγεία είναι αδύνατη εάν δεν έχει 

εξασφαλισθεί και οργανωθεί ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της 

υγείας του πληθυσμού.  

Η παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού περιλαμβάνει:  

- Ένα καθορισμένο σύνολο δεικτών υγείας οι οποίοι παρακολουθούνται 

συστηματικά. 
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- Μια σειρά από τακτικές πηγές πληροφοριών για την κατάσταση της υγείας 

του πληθυσμού, που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό των δεικτών. 

- Μια σειρά από τακτικές εκθέσεις για την κατάσταση της υγείας του 

πληθυσμού, που συνίσταται στην ανάλυση των δεικτών υγείας, σε ότι αφορά 

επιλεγμένα πεδία της δημόσιας υγείας και την εξέλιξη των σημαντικότερων 

προβλημάτων δημόσιας υγείας. 

 

2. Προσδιορισμός των καθοριστικών της υγείας παραγόντων  

Το τμήμα αυτό αναφέρεται στον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των 

ποικίλων περιβαλλοντικών, φυσικών, κοινωνικών, συμπεριφορικών ή άλλων 

παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού. Το τμήμα αυτό 

περιλαμβάνει τρία σκέλη: 

- Τη συστηματική αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων για την επίπτωση 

των διαφόρων παραγόντων στην υγεία του πληθυσμού. 

- Ένα σύνολο δεικτών για τη μέτρηση των καθοριστικών της υγείας 

παραγόντων 

- Μια σειρά από τακτικές εκθέσεις για την πορεία των επιπτώσεων των 

καθοριστικών παραγόντων πάνω στην υγεία. 

3. Τεκμηρίωση των αποφάσεων 

Το σκέλος της επιστημονικής τεκμηρίωσης των αποφάσεων σε σχέση με τις 

δράσεις δημόσιας υγείας περιλαμβάνει: 

- Τον καθορισμό κριτηρίων για την αξιολόγηση της υπάρχουσας επιστημονικής 

γνώσης 

- Τη συστηματική ανασκόπηση της υπάρχουσας επιστημονικής τεκμηρίωσης. 

- Τη συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων 

παρέμβασης στη δημόσια υγεία. 

- Την ανάπτυξη πολιτικών για τη διάχυση και διάδοση της επιστημονικής 

τεκμηρίωσης σε όλους όσους σχετίζονται με τα προβλήματα της δημόσιας 

υγείας. 

- Την ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τις τεκμηριωμένες μεθόδους 

παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία. 

4. Αύξηση των επενδύσεων σε δράσεις που προστατεύουν την υγεία 

Το σκέλος αυτό του συστήματος Καλών Πρακτικών αναφέρεται στις μεθόδους 

που μπορούν να βοηθήσουν την αύξηση των επενδύσεων, πρωτοβουλιών και 

προσπαθειών για δράσεις που τεκμηριωμένα προστατεύουν την υγεία, 

ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο αναφέρονται. Το σκέλος αυτό περιλαμβάνει: 
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- Τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των προτεραιοτήτων για τις 

επενδύσεις που θα γίνουν σε δράσεις που προστατεύουν την υγεία. 

- Την εξισορρόπηση μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων 

δράσεων που έχουν προστατευτικό αποτέλεσμα στη υγεία και 

- Τον επηρεασμό δράσεων σε άλλους τομείς, εκτός του τομέα υγείας, που 

μπορούν να έχουν προστατευτικό αποτέλεσμα στην υγεία. 

5. Εφαρμογή πολλαπλών στρατηγικών 

Η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας επιβάλει την εφαρμογή πολλαπλών 

στρατηγικών, σε διάφορα επίπεδα και ποικίλους τομείς. Ένα σύστημα Καλών 

Πρακτικών στη Δημόσια Υγεία πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως το στοιχείο 

των πολλαπλών στρατηγικών, λόγω της πολλαπλότητας των παραγόντων που 

επηρεάζουν τη δημόσια υγεία. Η ανάπτυξη πολλαπλών στρατηγικών 

περιλαμβάνει: 

- Τον καθορισμό των κατάλληλων παρεμβάσεων σε κάθε επίπεδο και σε κάθε 

τομέα 

- Την κατάρτιση πολυτομεακών στρατηγικών και πολυτομεακών 

προγραμμάτων δράσης 

- Την ανάπτυξη και εφαρμογή πολυτομεακών μεθόδων παρέμβασης και 

δράσης και 

- Την ανάπτυξη διαδικασιών συντονισμού μεταξύ των πολλαπλών στρατηγικών. 

6. Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας 

Η ανάπτυξη πολλαπλών στρατηγικών συνδέεται άρρηκτα με την προώθηση της 

διατομεακής συνεργασίας. Παραδοσιακά, άλλοι κοινωνικοί τομείς η 

δραστηριότητα των οποίων επηρεάζει άμεσα την υγεία έχουν μικρό ποσοστό 

συμμετοχής στις δράσεις Δημόσιας Υγείας, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη 

στην επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας. Η διατομεακή συνεργασία 

αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Η 

προώθηση της διατομεακής συνεργασίας περιλαμβάνει: 

- Τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο σχεδιασμό, 

- Τον καθορισμό στόχων για όλους, διακριτών και κατανοητών από όλους τους 

εμπλεκόμενους, 

- Την υποστήριξη της άμιλλας μεταξύ των εμπλεκόμενων, αλλά ταυτόχρονα και 

- Την υποστήριξη των συμμαχιών και συνεργασιών, 

- Την υποστήριξη πολιτικών που προάγουν την υγεία σε όλους τους τομείς,  

- Τη συνεργασία όχι μόνο στην υλοποίηση αλλά και στην ηγεσία και τη διοίκηση 

των δράσεων και προγραμμάτων. 
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7. Λειτουργία μηχανισμών που προάγουν τη συμμετοχή του κοινού 

Η εφαρμογή των μέτρων και μεθόδων δημόσιας υγείας απαιτεί σε ένα μεγάλο 

φάσμα τομέων, τη συμμετοχή του κοινού. Η ανάπτυξη Καλών Πρακτικών 

Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνει ως συστατικό στοιχείο τη λειτουργία μηχανισμών 

που έχουν σαν σκοπό την προαγωγή της συμμετοχής του κοινού. Οι μηχανισμοί 

αυτοί στοχεύουν: 

- Στην πληροφόρηση του κοινού 

- Στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος του κοινού και 

- Στην εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της συμμετοχής του πληθυσμού 

8. Επίδειξη αποτελεσμάτων, αξιολόγηση και κατανομή ευθυνών σε σχέση με τα 

αποτελέσματα. 

Τέλος, ένα σύστημα Καλών Πρακτικών στη Δημόσια Υγεία περιλαμβάνει ως 

συστατικό στοιχείο την επίδειξη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη 

δημόσια λογοδοσία (accountability) για τα αποτελέσματα αυτά. Το στοιχείο 

αυτό περιλαμβάνει: 

- Τον καθορισμό ενός πλαισίου δημόσιας λογοδοσίας και κατανομής ευθυνών 

(accountability) σε σχέση με τα αποτελέσματα. 

- Τον καθορισμό στόχων που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση του βαθμού 

επίτευξής τους 

- Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του βαθμού επίτευξης των στόχων  

- Την κατάλληλη δημοσιότητα των στόχων, των αποτελεσμάτων και των 

ευθυνών. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  187 

Σχήμα 3.1: Συστατικά στοιχεία ενός συστήματος Καλών Πρακτικών στη Δημόσια Υγεία. 
 

1. Παρακολούθηση της υγείας Δείκτες υγείας 
     Πηγές πληροφοριών 
     Τακτικές εκθέσεις για την υγεία 
 
2. Προσδιορισμός των καθοριστικών Δείκτες μέτρησης των παραγόντων 
    της υγείας παραγόντων  Τακτικές εκθέσεις για τις επιπτώσεις στην υγεία 
 
3. Τεκμηρίωση αποφάσεων  Κριτήρια αξιολόγησης της γνώσης 
     Ανασκόπηση επιστημονικής τεκμηρίωσης 
 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας μεθόδων 
     Διάχυση των γνώσεων 
 Βάση δεδομένων τεκμηριωμένων πρακτικών 
 
4. Δράσεις που προστατεύουν  Κριτήρια επιλογής προτεραιοτήτων 
    την υγεία  Βραχυπρόθεσμες - μακροπρόθεσμες δράσεις 
 Επηρεασμός δράσεων σε άλλους τομείς 
 
5. Πολλαπλές στρατηγικές Καθορισμός παρεμβάσεων 
 Κατάρτιση πολυτομεακών στρατηγικών 
 Εφαρμογή πολυτομεακών προγραμμάτων 
 Εφαρμογή πολυτομεακών μεθόδων 
 Συντονισμός 
 
6. Διατομεακή συνεργασία Συμμετοχή στο σχεδιασμό 
 Καθορισμός διακριτών σε όλους στόχων 
 Υποστήριξη της άμιλλας 
 Υποστήριξη των συμμαχιών 
 Υποστήριξη πολιτικών που προάγουν την υγεία 
 Συνεργασία στη διοίκηση/ηγεσία  
 
7. Συμμετοχή του κοινού Προσέλκυση του ενδιαφέροντος του κοινού 
 Εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της συμμετοχής 
 
8. Επίδειξη, αξιολόγηση & κατανομή Πλαίσιο λογοδοσίας για τα αποτελέσματα 
ευθυνών για τα αποτελέσματα Καθορισμός στόχων 
 Αξιολόγηση 
 Δημοσιότητα 
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3.6.6 Οργανισμοί Δημόσιας Υγείας διεθνώς  
 

3.6.6.1 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  
 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είναι ένας διεθνής οργανισμός που λειτουργεί στο 

πλαίσιο του ΟΗΕ και είναι αρμόδιος για το συντονισμό σε διεθνές επίπεδο των συνεργασιών 

και δραστηριοτήτων προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Ιδρύθηκε το 1948, ως συνεχιστής και 

κληρονόμος  του έργου του Γραφείου Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών, που λειτούργησε 

πριν το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η αποστολή του ΠΟΥ, όπως καθορίζεται στο καταστατικό του, είναι "η επίτευξη του 

υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας από τους λαούς". Κύρια αποστολή του είναι η μάχη 

κατά των ασθενειών, κατά των βασικών λοιμωδών νοσημάτων,  και η προαγωγή του 

γενικού επιπέδου υγείας των λαών σε όλο τον κόσμο.  

Μέλη του ΠΟΥ είναι όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, αλλά μπορούν να μετέχουν και κράτη που 

δεν είναι μέλη του ΟΗΕ. Σήμερα ο ΠΟΥ έχει 193 μέλη, εκ των οποίων 2 είναι εκτός ΟΗΕ. 

Η διοίκηση του ΠΟΥ ασκείται από (α) την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (World Health 

Assembly) που αποτελεί το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του ΠΟΥ και αποτελείται από 

τους εθνικούς αντιπροσώπους των κρατών-μελών, (β) τo Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΠΟΥ 

(Executive Board), που αποτελείται από 34 μέλη τα οποία διορίζονται από την Παγκόσμια 

Συνέλευση και (γ) τον Γενικό Διευθυντή, που επιλέγεται επίσης από τη Παγκόσμια Συνέλευση. 

Η δομή του ΠΟΥ περιλαμβάνει την κεντρική διοίκηση και έξι Περιφερειακά Γραφεία (Αφρικής, 

Ευρώπης, ΝΑ Ασίας, Ανατολικής Μεσογείου, Δυτικού Ειρηνικού και Αμερικής). Επίσης, ο 

ΠΟΥ διαθέτει γραφεία σε 147 χώρες-μέλη, η αναγκαιότητα ύπαρξης των οποίων καθορίζεται 

από τις ίδιες τις χώρες. 

 
Δραστηριότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

Ο ΠΟΥ συντονίζει μια σειρά προσπαθειών και πρωτοβουλιών σε όλο το φάσμα της 

Δημόσιας Υγείας. Η δραστηριότητά του είναι καταρχήν ιδιαίτερα σημαντική στο πεδίο των 

λοιμωδών νοσημάτων, όπου: 

• Συντονίζει τις προσπάθειες για τον έλεγχο επιδημιών διεθνούς 

σημασίας, όπως το SARS, το AIDS, η ελονοσία κλπ, ενώ παράλληλα 

οργανώνει και προγράμματα που αποσκοπούν στην ανοσοποίηση και 

στη θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών.  

• Συντονίζει τις προσπάθειες για την παραγωγή νέων εμβολίων, όπως 

κατά της ελονοσίας, της σχιστοστομίασης, του δάγγειου πυρετού, της 

γρίππης κλπ. 
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• Συντονίζει προγράμματα που αποσκοπούν στην εκρίζωση ορισμένων 

νοσημάτων, όπως της πολιομυελίτιδας.   

• Συντονίζει προγράμματα παραγωγής διαγνωστικών και θεραπευτικών 

μεθόδων και φαρμάκων, για νοσήματα που ενδημούν κυρίως στον 

τρίτο κόσμο. 

Στον τομέα της προαγωγής της υγείας, ο ΠΟΥ αναπτύσσει προγράμματα για: 

•  Τη βελτίωση της υγιεινής της ύδρευσης,  

• Την προώθηση της υγιεινής διατροφής σε διεθνές επίπεδο, 

• Τον περιορισμό του καπνίσματος,   

• Τον έλεγχο των επιπτώσεων στην υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 

• Την ανάπτυξη προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου διαφόρων 

ασθενειών και ιδίως του καρκίνου,  

καθώς και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας. 

Στον τομέα της επιστημονικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης, ο ΠΟΥ ασκεί μια σειρά 

σημαντικών δραστηριοτήτων, όπως: 

• Τη διεθνή ταξινόμηση των νόσων και των αιτίων θανάτου 

• Την διατήρηση και συνεχή επικαιροποίηση του Καταλόγου Βασικών 

Φαρμάκων (Essential Drug List)  

• Την επιστημονική και ιατρική αξιολόγηση των ψυχοφαρμάκων 

• Την έκδοση σειρών εκθέσεων ανασκόπησης και αξιολόγησης των 

υπαρχόντων διαγνωστικών και θεραπευτικών δυνατοτήτων 

• Την έκδοση σειρών επιστημονικής αξιολόγησης της επικινδυνότητας 

διαφόρων επιβλαβών επαγγελματικών παραγόντων 

• Την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τον έλεγχο και την 

αντιμετώπιση διαφόρων νοσημάτων κλπ 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει μια ιδιαίτερη συμβολή στον τομέα της ανάπτυξης 

πολιτικών και εθνικών στρατηγικών υγείας ,καθώς και στον τομέα της επιστημονικής 

υποστήριξης των στρατηγικών αυτών. Στο πεδίο αυτό, ο ΠΟΥ προσφέρει: 

• Την ανάπτυξη και υπόδειξη μεθόδων, κριτηρίων και δεικτών για την 

παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού 

• Τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων υγείας των 

κρατών-μελών 

• Τη διατήρηση της σημαντικότερης διεθνούς βάσης δεδομένων για την 

υγεία  

• Την οργάνωση ειδικών βάσεων δεδομένων για την παρακολούθηση 

επιμέρους διεθνών ή εθνικών προγραμμάτων ή στρατηγικών υγείας 
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• Την έκδοση της ετήσιας Έκθεσης για την Υγεία στον Κόσμο (World 

Health Report) 

• Την έκδοση εκθέσεων με τα δεδομένα για την υγεία σε επιμέρους τομείς 

προτεραιότητας. 

 
Συνεργαζόμενοι με τον ΠΟΥ διεθνείς μη κυβερνητικοί οργανισμοί 

Ο ΠΟΥ συνεργάζεται στενά σε διεθνές επίπεδο με μια σειρά μη κυβερνητικών οργανισμών 

που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας, με τους οποίους συγκροτεί ένα 

δίκτυο που λειτουργεί υπό την εποπτεία και το συντονισμό του. Οι οργανισμοί αυτοί είναι: 

• Το Πρόγραμμα για την Κατάλληλη Τεχνολογία στην Υγεία (Program for 

Appropriate Technology in Health - PATH), που έχει σκοπό την 

παραγωγή της κατάλληλης βιοϊατρικής τεχνολογίας για την 

εξυπηρέτηση των στόχων της στρατηγικής Υγείας για Όλους. 

• Τη Διεθνή Πρωτοβουλία για το Εμβόλιο του AIDS (International AIDS 

Vaccine Initiative - IAVI) 

• Το πρόγραμμα Φάρμακα για την Ελονοσία (Medicines for Malaria 

Venture - MMV) 

• Την Παγκόσμια Συμμαχία για την Ανάπτυξη Φαρμάκων κατά της 

Φυματίωσης (Global Alliance for TB Drug Development - TB Alliance) 

• Το Παγκόσμιο Ίδρυμα για το Εμβόλιο της Φυματίωσης (Aeras Global TB 

Vaccine Foundation - Aeras) 

• Τη Διεθνή Συνεργασία για τα Microbicides (International Partnership for 

Microbicides - IPM) που στοχεύει στην παραγωγή βιολογικών 

παρασκευασμάτων για την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδομένων 

νοσημάτων. 

• Τη Διεθνή Πρωτοβουλία για το Εμβόλιο του Παιδικού Δάγγειου Πυρετού 

(Pediatric Dengue Vaccine Initiative - PDVI) 

• Το Ίδρυμα για Καινοτομικές Νέες Διαγνωστικές Μεθόδους (Foundation 

for Innovative New Diagnostics - FIND) 

• Το Ινστιτούτο για την Υγείας Ενός Κόσμου (Institute for OneWorld 

Health - IOWH), που έχει σκοπό την παραγωγή ασφαλών και 

αποτελεσματικών φαρμάκων για τα λοιμώδη νοσήματα στον τρίτο 

κόσμο. 

• Την Πρωτοβουλία Φάρμακα για Παραμελημένες Ασθένειες (Drugs for 

Neglected Diseases Initiative - DNDi). 

Πέραν των ανωτέρω, ο ΠΟΥ συνεργάζεται στενά με όλους τους άλλους διεθνείς και 

εθνικούς οργανισμούς Δημόσιας Υγείας, επιδιώκοντας στην προώθηση της παγκόσμιας 

συνεργασίας και αλληλεγγύης  για την υγεία. 
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3.6.6.2 Πρόγραμμα Περιβάλλοντος Ηνωμένων Εθνών (United Nations 
Environment Programme - UNEP) 
 

H UNEP αποτελεί την διοικητική αρχή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που είναι αρμόδια 

για τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες του ΟΗΕ και η οποία ιδρύθηκε το 1972. Η διοίκησή 

της ασκείται (α) από ένα Διοικητικό Συμβούλιο με 58 μέλη, στα οποία εκπροσωπούνται όλες 

οι περιφέρειες της υφηλίου και (β) από τον Γενικό Διευθυντή της.  

Η UNEP είναι οργανωμένη σε 6 περιφερειακά γραφεία, ενώ διαθέτει και μια σειρά γραφείων 

σε επιμέρους χώρες.  

Αποστολή της UNEP είναι η παρακολούθηση των κλιματικών συνθηκών σε διεθνές επίπεδο 

και η ανάδειξη των προβλημάτων και απειλών που ανακύπτουν από την πορεία των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η δραστηριότητά της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων που 

αφορούν από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας μέχρι τα κάθε είδους οικοσυστήματα.  

Η δραστηριότητα της UNEP αναπτύσσεται μέσα από 7 Τμήματα (Divisions) τα οποία είναι: 

• Το Τμήμα Πρόωρης Θέρμανσης και Αξιολόγησης (Early Warning and 

Assessment) 

• Το Τμήμα Εφαρμογής Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Environmental Policy 

Implementation) 

• Το Τμήμα Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Οικονομίας (Technology, 

Industry and Economics) 

• Το Τμήμα Περιφερειακής Συνεργασίας (Regional Cooperation) 

• Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και Συμβάσεων (Environmental 

Law and Conventions) 

• Το Τμήμα Παγκόσμιου Συντονισμού των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος 

(Global Environment Facility Coordination) και 

• Το Τμήμα Επικοινωνιών και Δημόσιας Πληροφόρησης 

(Communications and Public Information). 

Δραστηριότητες 

Η UNEP αναπτύσσει περιβαλλοντικές πολιτικές σε διεθνές επίπεδο και βοηθά τις 

αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν με επιστημονική επάρκεια και αποτελεσματικότητα 

τις δικές τους εθνικές περιβαλλοντικές πολιτικές.  

Η δραστηριότητά της αναφέρεται: 

• Στην παρακολούθηση των συνθηκών του περιβάλλοντος σε 

παγκόσμιο επίπεδο 

• Στην παρακολούθηση των κλιματικών αλλαγών 

• Στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ρύπανσης του αέρα 
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• Στην παρακολούθηση της ρύπανσης και μόλυνσης των νερών 

• Στην παρακολούθηση των επιπτώσεων των διαφόρων τεχνολογικών 

δραστηριοτήτων στο περιβάλλον 

• Στην παρακολούθηση των οικοσυστημάτων. 

Η δραστηριότητα της UNEP συνδέεται με τη Δημόσια Υγεία σε όλους τους τομείς που 

αφορούν την επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου, δηλαδή σε 

όλο το εύρος της Περιβαλλοντικής Υγιεινής. Τα πλέον χαρακτηριστικά είναι τα προγράμματα 

της UNEP για την εξυγίανση της ύδρευσης και την εξασφάλιση υγιεινού νερού σε χώρες του 

τρίτου κόσμου, τα προγράμματα για την ασφαλή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων κλπ. 

 
3.6.6.3 CDC (Centers for Disease Control) 
 

Το CDC (Centers for Disease Control) είναι ένας; Από τους κυριότερους οργανισμούς του 

Υπουργείου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, αποστολή του οποίου είναι η προστασία της 

δημόσιας υγείας και της ασφάλειας όλων των Αμερικανών και η συμβολή στην παροχή 

ουσιαστικών υπηρεσιών προστασίας της υγείας του πληθυσμού. 

Το CDC ιδρύθηκε το 1946 για να βοηθήσει στον έλεγχο της ελονοσίας. Έκτοτε, το CDC έχει 

παραμείνει στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για τη Δημόσια Υγεία και έχει μια 

πρωτοπόρα και παγκόσμια συμβολή στην αποτροπή και τον έλεγχο των μολυσματικών και 

χρονίων ασθενειών, των τραυματισμών, των κινδύνων των εργασιακών χώρων, και των 

απειλών της περιβαλλοντικής υγείας.  

Σήμερα, το CDC αναγνωρίζεται παγκοσμίως για την πραγματοποίηση ερευνών και μελετών 

πάνω σε όλα τα θέματα Δημόσιας Υγείας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες εκδίδει 

αποτελούν πρότυπο εφαρμογής σε διεθνές επίπεδο. 

Αποστολή και ρόλος του Οργανισμού. Η αποστολή και ο ρόλος του CDC είναι η προαγωγή 

της Δημόσιας Υγείας και της ποιότητας ζωής, μέσω του ελέγχου και της πρόληψης των 

ασθενειών, των τραυματισμών και της αναπηρίας, στοχεύοντας: 

• στον έλεγχο της Δημόσιας Υγείας, 

• στην ανίχνευση και την έρευνα των προβλημάτων υγείας, 

• στην πραγματοποίηση ερευνών για την ενίσχυση της πρόληψης, 

• στην ανάπτυξη και υποστήριξη των πολιτικών Δημόσιας Υγείας, 

• στην εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης, 

• στη διαφύλαξη ενός υγιούς περιβάλλοντος, 

• στην παροχή εκπαιδευτικής κατάρτισης. 
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Οι παραπάνω άξονες είναι και ο βασικός κορμός της αποστολής του CDC. Το CDC 

αποτελείται από 7 Κέντρα, καθένα από τα οποία έχει συγκεκριμένο αντικείμενο και εξειδίκευση 

και αναλαμβάνει μια ορισμένη ομάδα από τις δραστηριότητες αυτές. 

Στην υλοποίηση της αποστολής του, το CDC συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς από 

ολόκληρη την Αμερική και τις άλλες χώρες. Τα βήματα που απαιτούνται για να 

ολοκληρώσουν αυτήν την αποστολή είναι βασισμένα στην επιστημονική επάρκεια, και στο 

καλά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό. 

Τα κέντρα του CDC είναι τα ακόλουθα: 

1. Κέντρο για την Περιβαλλοντική Υγεία και Πρόληψη Τραυματισμών (Center for 

Environmental Health and Injury Prevention), το οποίο περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες δομές: 

• National Center for Environmental Health (NCEH) 

• Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) 

• National Center for Injury Prevention and Control (NCIPC) 

2. Κέντρο Πληροφοριών και Υπηρεσιών Υγείας (Center for Health Information 

and Services), το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δομές: 

• National Center for Health Statistics (NCHS) 

• National Center for Public Health Informatics (NCPHI) 

• National Center for Health Marketing (NCHM) 

3. Κέντρο Προαγωγής Υγείας (Center for Health Promotion), το οποίο 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες δομές: 

• National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities 

(NCBDDD) 

• National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion 

(NCCDPHP) 

• Office of Genomics and Disease Prevention 

4. Κέντρο Λοιμωδών Νοσημάτων (Center for Infectious Diseases), το οποίο 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες δομές: 

• National Center for Infectious Diseases (NCID) 

• National Immunization Program (NIP) 

• National Center for HIV, STD, and TB Prevention (NCHSTP) 

• Γραφείο για την Παγκόσμια Υγεία (Office for Global Health) 

• Γραφείο Ετοιμότητας για την Τρομοκρατία και την Ταχεία Αντίδραση 

(Office for Terrorism Preparedness & Emergency Response) 

• Εθνικό Ίδρυμα για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (National 

Institute for Occupational Safety and Health) 
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Μέσα από τους παραπάνω φορείς, το CDC αναπτύσσει δραστηριότητα σε μια σειρά 

άλλων προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και αντικειμένων σχετικών με τη Δημόσια Υγεία. Τα 

κυριότερα από τα προγράμματα αυτά αφορούν τα παρακάτω: 

• Βιοτρομοκρατία 

• Γενετικές ανωμαλίες 

• Πρόληψη του καρκίνου 

• Πρόληψη χρόνιων παθήσεων 

• Περιβαλλοντική υγεία 

• Παγκόσμια υγεία 

• Προαγωγή υγείας 

• HIV/ AIDS 

• Ανοσοποιητικό σύστημα 

• Μολυσματικές ασθένειες 

• Πρόληψη τραυματισμών 

• Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 
 

 

3.6.6.4 ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) 
 

Το ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) είναι ένας νεοσύστατος 

οργανισμός της ΕΕ που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην ενίσχυση της υπεράσπισης 

της Ευρώπης ενάντια στις μολυσματικές ασθένειες, όπως η γρίπη, το SARS και τo HIV/AIDS. 

Το ECDC δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2004 ύστερα από εισήγηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, προκείμενου να αντιμετωπίσει την ραγδαία εξάπλωση των μολυσματικών 

ασθενειών οι οποίες μαστίζουν τον κόσμο στις μέρες μας. Το ECDC είναι ένας μικρός αλλά 

αποτελεσματικός φορέας της ΕΕ. Λειτουργεί σε συνεργασία με άλλους εθνικούς 

οργανισμούς προστασίας της Δημόσιας Υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, σκοπεύοντας 

στην ενίσχυση και ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης ασθενειών και έγκαιρης 

προειδοποίησης.  

Αποστολή και ρόλος του Οργανισμού. Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 851/2004 (ΕΚ), που 

αναφέρεται στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη και τον Έλεγχο 

Ασθενειών, ο σκοπός του ECDC καθορίζεται ως εξής:  

• Να ενισχυθεί η ικανότητα της Κοινότητας και των κρατών-μελών της για την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας μέσω της πρόληψης και του ελέγχου της 

ανθρώπινης ασθένειας. Ο Οργανισμός θα προσδιορίσει και θα αξιολογήσει 

τις τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές στην ανθρώπινη υγεία από τις 

μεταδοτικές ασθένειες.  
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• Σε περιπτώσεις εξάρσεων ασθενειών αγνώστου προέλευσης, που μπορούν να 

διαδοθούν εντός ή εκτός της Κοινότητας, το Κέντρο θα λειτουργήσει κατά 

βούληση έως ότου είναι γνωστή η πηγή του ξεσπάσματος. Σε περιπτώσεις 

εξάρσεων, που σαφώς δεν προκαλούνται από μεταδοτικές ασθένειες, το 

Κέντρο θα λειτουργεί μόνο σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή κατόπιν 

έκκλησης από αυτή. 

Κατά τη διάρκεια της αποστολής του, το Κέντρο, θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις ευθύνες 

των κρατών-μελών, της Επιτροπής και των άλλων κοινοτικών φορέων, και των ευθυνών των 

διεθνών οργανισμών που δρουν στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η συνοχή και η οργανωμένη δράση του. 

Το ECDC αποτελείται από τρεις επιμέρους Μονάδες, οι οποίες είναι οι εξής: 

 Μονάδα για την Επιτήρηση και την Επικοινωνία (Unit for Surveillance and 

Communication) 

Ο κύριος στόχος της Μονάδας για την Επιτήρηση και την Επικοινωνία είναι η 

βαθμιαία ανάληψη της ευθύνης για την παρακολούθηση των μεταδοτικών 

ασθενειών στο επίπεδο της ΕΕ. Συνεργαζόμενη με το επιστημονικό προσωπικό 

εθνικών ιδρυμάτων παρακολούθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω των 

σύγχρονων συστημάτων, συλλέγει και αναλύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες, 

με σκοπό τη λήψη αποφάσεων και πολιτικών για Δημόσια Υγεία στην Ευρώπη. 

 Μονάδα για την Ετοιμότητα και την Άμεση Αντίδραση (Unit for Preparedness 

and Response) 

Ο κύριος στόχος της Μονάδας για την Ετοιμότητα και την Άμεση Αντίδραση 

είναι η παρακολούθηση των ανερχόμενων απειλών για την υγεία μέσα και έξω 

από την ΕΕ, η έγκαιρη αξιολόγηση του κινδύνου και ο συντονισμός για έγκαιρη 

αντιμετώπιση σε τέτοιες απειλές. Αυτό γίνεται μέσω του Συστήματος Έγκαιρης 

Προειδοποίησης και Απάντησης (Early Warning and Response System/EWRS), 

αλλά και μέσω της οργάνωσης διαφόρων επιμορφωτικών προγραμμάτων για 

τη Δημόσια Υγεία και με την υποστήριξη τη συμμετοχή του επιστημονικού 

προσωπικού αναλόγων φορέων των κρατών μελών. 

 Μονάδα για τις Επιστημονικές Συμβουλές (Unit for Scientific Advice) 

Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης Μονάδας είναι η προώθηση ανεξάρτητων 

τεχνικών και επιστημονικών συμβουλών. Αυτό θα ολοκληρωθεί με έναν ισχυρό 

επιστημονικό πυρήνα μέσα στο Κέντρο, σε συνδυασμό με τη συνεργασία 

επιστημόνων από την Ευρώπη σε τομείς όπως η μικροβιολογία, η 

επιδημιολογία, οι κλινικές μολυσματικές ασθένειες, και άλλες επιστήμες.  
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3.6.6.5 Ένωση Παρατηρητηρίων Δημόσιας Υγείας (APHO - Association of 
Public Health Observatories) 
 

Η Ένωση Παρατηρητηρίων Δημόσιας Υγείας (APHO - Association of Public Health 

Observatories) αποτελεί μια συνεργασία οκτώ Παρατηρητηρίων Δημόσιας Υγείας της 

Μεγάλης Βρετανίας.  Έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα forum συζήτησης και συνεργασίας 

για τη Δημόσια Υγεία, με κύριες κατευθύνσεις: 

• Την ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών στην προσέγγιση των διαφόρων 

προβλημάτων Δημόσιας Υγείας 

• Τη διάχυση επιστημονικά τεκμηριωμένων "καλών πρακτικών" στο πεδίο της 

Δημόσιας Υγείας και 

• Την προώθηση της συνεργασίας στη Δημόσια Υγεία. 

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας των συμμετεχόντων Παρατηρητηρίων είναι: 

• Η εκπόνηση τακτικών εκθέσεων για την υγεία του πληθυσμού κάθε περιοχής 

• Η παρακολούθηση δεικτών υγείας σε συγκεκριμένους τομείς (αλκοόλ, ψυχική 

υγεία, σεξουαλική υγεία, ανισότητες κλπ) 

• Η ανάπτυξη μοντέλων για τη μελέτη της συχνότητας των διαφόρων 

νοσημάτων 

• Η έκδοση τεχνικών εγχειριδίων και οδηγιών  

• Η οργάνωση βάσεων δεδομένων και πηγών πληροφοριών για την υγεία 

• Η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων κλπ.  
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3.7 Συμπεράσματα  
  

Συνοψίζοντας τα δεδομένα από τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, διαπιστώνεται ότι οι κύριες 

κατευθύνσεις των συστημάτων δημόσιας υγείας στις ευρωπαϊκές χώρες, σε ότι αφορά (i) τις 

οργανωτικές παραμέτρους και (ii) τους στόχους και τις προτεραιότητες της δημόσιας 

υγείας, είναι οι ακόλουθες. 

3.7.1  Οργάνωση των πολιτικών Δημόσιας Υγείας 
 
3.7.1.1 Εθνική Πολιτική Δημόσιας Υγείας με στόχους 
 

Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, έχει αρχίσει να εκδηλώνεται σε πολλές χώρες, μια 

τάση για την οικοδόμηση Εθνικών Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, με συγκεκριμένους στόχους 

επί της υγείας και επί των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία. Η τάση αυτή 

ενθαρρύνεται ιδιαίτερα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.  

Η διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής Υγείας περιλαμβάνει τρία αλληλένδετα μέρη: 

α) Την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού και των παραγόντων που την 

καθορίζουν. 

β) Τη διαμόρφωση εθνικών στόχων για την υγεία του πληθυσμού και 

γ) Τη ανάπτυξη πολιτικών εξυπηρέτησης των εθνικών στόχων και διαχείρισης των 

επιμέρους προβλημάτων υγείας. 

 

3.7.1.2  Διατομεακή συνεργασία 
 

Η διατομεακότητα των δράσεων για τη Δημόσια Υγεία αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις 

κατευθύνσεις των σύγχρονων πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Η διατομεακή συνεργασία 

επιβάλλεται από την ίδια τη φύση των προβλημάτων της δημόσιας υγείας και τον 

πολυπαραγοντικό χαρακτήρα των παραμέτρων που την επηρεάζουν. 

Η άσκηση της πολιτικής δημόσιας υγείας στηρίζεται στη διατομεακότητα των δράσεων που 

απαιτούνται για την προστασία της υγείας και κατανέμει ρόλους, αρμοδιότητες και στόχους 

σε όλο το εύρος των τομέων που καθορίζουν την υγεία. 

 
3.7.1.3  Περιφερειακή οργάνωση και δράση 
 

Όλες οι σύγχρονες πολιτικές υγείας ακόμη και σε μικρές πληθυσμιακά χώρες, στηρίζονται 

στην περιφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών και προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και την 
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περιφερειακή οργάνωση των δράσεων. Η ύπαρξη καλο-οργανωμένων περιφερειακών 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας αποτελεί θεμελιακή οργανωτική προτεραιότητα διεθνώς.  

Η περιφερειακή δομή και λειτουργία του συστήματος Δημόσιας Υγείας συγκεντρώνει όλα τα 

πλεονεκτήματα της περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης, διευκολύνει τη διατομεακή 

συνεργασία και τη λήψη σύνθετων αποφάσεων, και μπορεί να κινητοποιεί περισσότερους 

κοινωνικούς συντελεστές στην υλοποίηση των πολιτικών και προγραμμάτων Δημόσιας 

Υγείας. Η περιφερειακή οργάνωση των δομών και προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας 

αποτελεί επίσης κατεύθυνση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

 
3.7.1.4 Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης της υγείας 
 

Στο επιστημονικό και τεχνοκρατικό επίπεδο, η βάση όλων ανεξαιρέτως των πολιτικών και των 

συστημάτων Δημόσιας Υγείας είναι η ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων συστημάτων 

επιτήρησης της υγείας του πληθυσμού και των παραγόντων που την καθορίζουν.  

Τα συστήματα επιτήρησης περιλαμβάνουν (i) καθορισμένους δείκτες υγείας που 

παρακολουθούνται σε συστηματική βάση, (ii) τις πηγές στοιχείων για τον υπολογισμό των 

δεικτών και (iii) τη συστηματική και τακτική ανάλυση των στοιχείων, για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων.  

Τα κύρια οργανωτικά χαρακτηριστικά των συστημάτων επιτήρησης είναι: 

- Είναι οργανωμένα κατά τρόπο που να παρέχουν όλες τις πληροφορίες όχι μόνο 

σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

- Παρέχουν στοιχεία τόσο για τους δείκτες υγείας όσο και για τους παράγοντες 

που καθορίζουν την υγεία.  

- Συνοδεύονται από την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη για 

την ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων.  

- Εξασφαλίζουν δημοσιότητα και πλήρη προσβασιμότητα στα στοιχεία και στην 

ανάλυσή τους. 

 
3.7.1.5 Οργάνωση εθνικών επιστημονικών οργανισμών Δημόσιας Υγείας 
 

Σε όλες τις χώρες έχουν οργανωθεί και λειτουργούν υψηλού επιπέδου επιστημονικοί 

οργανισμοί υποστήριξης των πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Τα αντικείμενα δραστηριότητας 

που κατ΄ ελάχιστον έχουν οι οργανισμοί αυτοί, είναι: 

- Η παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού, η επιστημονική ανάλυση των 

στοιχείων και η παρακολούθηση της εκδήλωσης νέων ή ασυνηθών απειλών για 

την υγεία των ανθρώπων. 
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- Η επιστημονική υποστήριξη της χάραξης πολιτικών και προγραμμάτων δημόσιας 

υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας, καθώς και προγραμμάτων 

διατομεακής δράσης. 

- Η επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση των τρόπων δράσης στη Δημόσια 

Υγεία και η ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων δράσης με 

βάση "καλές πρακτικές". 

- Η επιστημονική υποστήριξη των δράσεων δημόσιας υγείας σε συγκεκριμένους 

τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως οι νέα λοιμώδη νοσήματα, ο καρκίνος, οι 

αγγειοπάθειες και οι κύριοι συμπεριφορικοί παράγοντες κινδύνου (κάπνισμα, 

διατροφή κλπ). 

 

3.7.1.6  Ανάπτυξη πολιτικών ποιότητας, επιστημονικής τεκμηρίωσης και 
διαδικασιών best practice 
 

Οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, στα πλαίσια της εθνικής τους πολιτικής Δημόσιας 

Υγείας, αναπτύσσουν ειδικές πολιτικές ποιότητας και επιστημονικής τεκμηρίωσης των 

τρόπων παρέμβασης και δράσης στη Δημόσια Υγεία. Οι πολιτικές αυτές μπορεί να 

περιλαμβάνουν: 

- Την ίδρυση επιστημονικών οργανισμών επιφορτισμένων ειδικά με τα θέματα 

ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας. 

- Την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών, προτύπων "καλών πρακτικών" και 

πρωτοκόλλων δράσης. 

- Την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων με κατευθυντήριες οδηγίες και "καλές 

πρακτικές" στη Δημόσια Υγεία.  

- Την οργάνωση μηχανισμών αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 

προγραμμάτων και δράσεων Δημόσιας Υγείας. 

 
3.7.1.7  Ανάπτυξη μηχανισμών ταχείας αντίδρασης και αντιμετώπισης 
απειλών για τη Δημόσια Υγεία 
 

Η οργάνωση των σύγχρονων συστημάτων Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνει συνήθως και την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση αιφνίδιων απειλών για 

τη Δημόσια Υγεία. Στο επίπεδο μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας, οι μηχανισμοί ταχείας αντίδρασης συνεργάζονται, με σκοπό τη 

συγκρότηση ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας για την ταχεία αντίδραση. Η ταχεία 

αντίδραση στην αντιμετώπιση απειλών αποτελεί και μια από τις κατευθύνσεις και 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. 
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3.7.2 Προτεραιότητες των πολιτικών Δημόσιας Υγείας 
 
3.7.2.1 Επιτήρηση της υγείας και των παραγόντων που την καθορίζουν 
 

Η επιτήρηση της υγείας προβάλλει διεθνώς όχι μόνο ως οργανωτική παράμετρος των 

πολιτικών Δημόσιας Υγείας, αλλά και ως μια από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες των 

πολιτικών αυτών, προφανώς, λόγω της καίριας σημασίας της στον προσδιορισμό των 

προβλημάτων και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με τις 

διάφορες δράσεις. 

 
3.7.2.2  Πρόληψη λοιμωδών 
 

Η πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων παραμένει μια από τις πρώτες προτεραιότητες των 

πολιτικών Δημόσιας Υγείας, τόσο στις διάφορες χώρες, όσο και μεταξύ των διεθνών 

οργανισμών. Η υψηλή προτεραιότητα των λοιμωδών νοσημάτων οφείλεται σε μια σειρά 

παραγόντων, όπως, η εμφάνιση νέων νοσημάτων (AIDS, SARS κλπ), η επανεμφάνιση 

παλαιών σημαντικών νοσημάτων (φυματίωση κ.ά.) το γεγονός ότι τα λοιμώδη είναι κατ' 

εξοχή προλήψιμα νοσήματα κλπ. 

 
3.7.2.3 Μείωση παραγόντων κινδύνου για χρόνια νοσήματα 
 

Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς υγείας και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η μείωση των σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου του σύγχρονου 

τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, η διατροφή, η παχυσαρκία κλπ, αποτελούν 

απόλυτες προτεραιότητες.  

Οι προτεραιότητες αυτές της Δημόσιας Υγείας συνοδεύονται διεθνώς από συγκεκριμένους 

στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε ότι αφορά τη μείωση των παραγόντων αυτών.  

Η ανάπτυξη πολιτικών για τη μείωση των παραγόντων κινδύνου συνδέεται διεθνώς (α) με 

προγράμματα αγωγής υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας, και (β) διατομεακές 

δράσεις και πολιτικές για τον καπνό, το αλκοόλ, τα τρόφιμα κλπ. Σε μερικές χώρες, 

αποδίδεται τόση σημασία ώστε να ανατίθενται οι πολιτικές αυτές σε οργανισμούς που 

ασχολούνται αποκλειστικά με την αποστολή αυτή. 
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3.7.2.4 Πρόληψη καρκίνου 
 

Η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη του καρκίνου αποτελεί κοινή προτεραιότητα σε 

όλες τις πολιτικές Δημόσιας Υγείας και μια από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Σε ότι αφορά την πρωτογενή πρόληψη, οι πολιτικές περιστρέφονται γύρω από τον 

περιορισμό του καπνίσματος, της προστασία από καρκινογόνους χημικούς, φυσικούς και 

βιολογικούς παράγοντες κλπ. 

Σε ότι αφορά την δευτερογενή πρόληψη, οι περισσότερες χώρες αναπτύσσουν ειδικά εθνικά 

προγράμματα προσυμπτωματικής ανίχνευσης και έγκαιρης διάγνωσης τουλάχιστον για τον 

καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας, ενώ πολλές χώρες αναπτύσσουν 

προγράμματα δευτερογενούς πρόληψης για άλλους καρκίνους, όπως του παχέος εντέρου, 

του προστάτη και του δέρματος.  

 
3.7.2.5  Πρόληψη αγγειακών παθήσεων 
 

Η πρόληψη των καρδιοπαθειών και των λοιπών αγγειακών παθήσεων, που 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του συνόλου των θανάτων στις αναπτυγμένες χώρες, 

συγκαταλέγεται φυσικά ανάμεσα στις κύριες προτεραιότητες Δημόσιας Υγείας διεθνώς. Η 

επίτευξη ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων από προγράμματα και πολιτικές πρωτογενούς 

πρόληψης, (κυρίως μέσω του περιορισμού του καπνίσματος, της υγιεινής διατροφής, της 

πρόληψης της παχυσαρκίας και της σωματικής άσκησης) έδωσαν ώθηση σε πολιτικές 

πρωτογενούς πρόληψης. Οι πολιτικές αυτές αποβλέπουν αφενός στην τροποποίηση των 

συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου και αφετέρου στην πρόληψη και έγκαιρη 

αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που συνδέονται με τα νοσήματα αυτά, όπως του 

σακχαρώδη διαβήτη, της υπερχοληστεριναιμίας και της υπέρτασης. 

 
3.7.2.6 Πρόληψη ατυχημάτων 
 

Το γεγονός ότι (α) τα ατυχήματα αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες πρώιμης θνησιμότητας 

και  "απωλεσθέντων ετών ζωής" και (β) είναι κατ΄ εξοχή προλήψιμα προβλήματα υγείας, έχει 

οδηγήσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξουν στις πρώτες 

προτεραιότητες Δημόσιες Υγείας την πρόληψη των ατυχημάτων. 

Οι πολιτικές πρόληψης είναι κατ΄εξοχή διατομεακές πολιτικές, που αναπτύσσονται στα πεδία 

της οδικής ασφάλειας, της ασφάλειας στην εργασία, της σχολικής αγωγής κλπ 
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3.7.2.7 Αντιμετώπιση έκτακτων απειλών 
 

H αντιμετώπιση των έκτακτων απειλών για την υγεία, όπως η βιοτρομοκρατία, οι φυσικές 

καταστροφές, οι επιδημίες, τα προβλήματα υγείας από τη μετανάστευση, κλπ έχει αναδειχθεί 

τα τελευταία χρόνια σε μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Δημόσιας Υγείας.  

 
3.7.2.8 Μείωση ανισοτήτων 
 

Η μείωση των ανισοτήτων στην υγεία αποτελεί προτεραιότητα κατ' εξοχή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ενώ έχει περιληφθεί πλέον στις 

προτεραιότητες αρκετών ευρωπαϊκών χωρών. 

Οι πολιτικές για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία περιλαμβάνουν διατομεακές δράσεις, 

που σχετίζονται με την εργασία, το εισόδημα, τις συνθήκες διαβίωσης, την παροχή 

υπηρεσιών υγείας κλπ, ή επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου (π.χ. 

κάπνισμα, ναρκωτικά, αλκοόλ).  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44  

44..  ΑΑννάάππττυυξξηη  ΣΣττρρααττηηγγιικκήήςς  γγιιαα  ττηη  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΥΥγγεείίαα  
Στο κεφάλαιο που προηγήθηκε, για την υφιστάμενη κατάσταση των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας, έγινε συνοπτική αναφορά στα δυνατά και αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και κινδύνους 

του συστήματος Δημόσιας Υγείας, όπως αυτά προσδιορίστηκαν από την ανάλυση του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Στο κεφάλαιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις 

και τις στρατηγικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την Δημόσια Υγεία, προσδιορίζεται η 

νέα στρατηγική, μέσα από τον προσδιορισμό της αποστολής και του οράματος της 

Δημόσιας Υγείας, καθώς και των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων δράσης.  

 

4.1. Αποστολή και Όραμα για τη Δημόσια Υγεία 
 

Η αποστολή του συστήματος Δημόσιας Υγείας προσδιορίζεται με σαφήνεια στα άρθρο 1 ως 

4 του Ν 3370/2005, τα οποία επιπλέον σκιαγραφούν και τις κύριες παραμέτρους ενός 

οράματος προς το οποίο πρέπει να κατατείνουν οι πολιτικές και οι δράσεις που αφορούν στη 

Δημόσια Υγεία.  

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του Ν 3370/2005, Δημόσια Υγεία είναι το σύνολο των 

οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας, που είναι επιστημονικά 

τεκμηριωμένες και αποβλέπουν στην πρόληψη νοσημάτων, στην προστασία και την 

προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η Δημόσια Υγεία είναι, πρωτίστως, άσκηση δημόσιας πολιτικής 

και γίνεται με την ευθύνη του κράτους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 3370/2005, συνδεδεμένες με την έννοια της Δημόσιας Υγείας 

είναι: 

• Η έννοια της ανάπτυξης και προαγωγής της υγείας 

• Η έννοια της εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία διαφόρων πολιτικών και 

προγραμμάτων 

• Η έννοια της διαχείρισης του κινδύνου για την υγεία 

• Η έννοια της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και των συνθηκών 

διαβίωσης, καθώς και των προτεραιοτήτων για την υγεία 

• Ο σχεδιασμός και η αποτίμηση των υπηρεσιών υγείας 

• Η κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση των υγειονομικών προγραμμάτων και 

παρεμβάσεων 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

204

• Δράσεις που σχετίζονται με την κοινωνική φροντίδα και τις ειδικές ανάγκες 

ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, που ζουν  σε μειονεκτικές, κοινωνικά, 

συνθήκες, όπως η φτώχεια, η ανεργία, το γήρας, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η 

απουσία εισοδήματος, και η προσπάθεια άμβλυνσης των κοινωνικοοικονομικών 

ανισοτήτων στην υγεία  

 

Η Δημόσια Υγεία ασκείται από την κεντρική και την περιφερειακή διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, 

τις μονάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, στην κοινότητα και στους χώρους ομαδικής 

διαβίωσης και εργασίας και, γενικά, σε κάθε χώρο κοινωνικής δραστηριότητας. (Ν. 3370/2005, 

άρθρο 4). Οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας παρέχονται από ειδικούς επιστήμονες που ανήκουν 

στο Σώμα Λειτουργών Δημόσια Υγείας.  

 

Οι κυριότερες ενέργειες των φορέων της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα είναι: 

• Η παρακολούθηση και εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού και των βιολογικών, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που την επηρεάζουν. 

• Η προστασία και προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των νοσημάτων. 

• Ο έλεγχος και η αποτελεσματική διαχείριση των λοιμωδών νοσημάτων και των 

άλλων νοσημάτων υψηλού κινδύνου και επιπολασμού. 

• Η προάσπιση των αναγκών υγείας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

• Η αντιμετώπιση των έκτακτων και αναδυόμενων κινδύνων και των απρόβλεπτων 

συνθηκών και συμβάντων από φυσικά ή άλλα αίτια. 

• Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και των παρεμβάσεων στη Δημόσια Υγεία. 

• Η εκτίμηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας και η 

ανάπτυξη μέτρων βελτίωσης τους. 

• Η εκτίμηση των συνεπειών στη Δημόσια Υγεία από τα επιτεύγματα της ιατρικής 

επιστήμης, της βιολογίας και της γενετικής. 

• Η ανάπτυξη πολιτικών που προάγουν την υγεία και τη βιωσιμότητα και η 

διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας (Ν. 

3370/2005, άρθρο 3). 
 

Σε εθνικό επίπεδο οι πολιτικές και στρατηγικές Δημόσιας Υγείας διαμορφώνονται σύμφωνα με 

τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ισότητας και βασίζονται 

στις εξής προϋποθέσεις: 

• Στη διατομεακή συνεργασία σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο 

σχεδιασμό και στις εφαρμογές σε πληθυσμιακή βάση, στη δημιουργία ενιαίων 

διατομεακών πολιτικών και προγραμμάτων. 
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• Στη διεπιστημονική προσέγγιση και στις παρεμβάσεις στους καθημερινούς χώρους 

ζωής και εργασίας και στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη. 

• Στη χρησιμοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων με καθορισμένους 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. 

• Στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών παραγόντων 

που επηρεάζουν στην υγεία του πληθυσμού και στον αποτελεσματικό έλεγχο και 

στη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου. 

• Στην προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας, στην άρση των ανισοτήτων, την 

ικανοποίηση των αναγκών των φτωχών και των ευπαθών ομάδων και στην 

προαγωγή υγιών τρόπων ζωής. 

Η εθνική στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού. Πιο αναλυτικά: 

• Καθορίζει τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους της Δημόσιας 

Υγείας. 

• Περιγράφει τις δράσεις και τις παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 

ζωής. 

• Προσδιορίζει τους φορείς, τους τομείς και τα επίπεδα της διοίκησης που έχουν την 

ευθύνη για την πολυτομεακή και διατομεακή εφαρμογή αυτής και τη διεπιστημονική 

και τεκμηριωμένη προσέγγιση. 

• Δεσμεύει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς της Δημόσιας Υγείας. 
 

Τα παραπάνω στοιχεία του νόμου 3370 προδιαγράφουν ως όραμα για το σύστημα Δημόσιας 

Υγείας στη χώρα: 

Τη μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο σύστημα Δημόσιας Υγείας, προσαρμοσμένο στις 

σύγχρονες ανάγκες και στις σύγχρονες διεθνείς αντιλήψεις για τη Δημόσια Υγεία, το οποίο θα 

συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία και την προαγωγή της υγείας του ελληνικού 

πληθυσμού, και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. 

Η υλοποίηση του οράματος αυτού συνδέεται με τη μελέτη των σύγχρονων προβλημάτων και 

αναγκών υγείας του πληθυσμού, τη μελέτη των σύγχρονων διεθνών τάσεων και την 

αξιοποίηση της διεθνούς επιστημονικής εμπειρίας, παράγοντες οι οποίοι θα καθορίσουν 

τελικά την εθνική στρατηγική για την αποτελεσματική οργάνωση του συστήματος Δημόσιας 

Υγείας.  
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4.2 Πλαίσιο και δεδομένα για την ανάπτυξη μιας εθνικής 
στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα 
 

Η ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία προϋποθέτει να ληφθούν υπόψη 

μια σειρά σημαντικών παραγόντων, όπως: 

1. Οι ανάγκες υγείας του ελληνικού πληθυσμού και οι τάσεις που τις χαρακτηρίζουν 

2. Η υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος Δημόσιας Υγείας και τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης SWOT 

3. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία 

4. Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις και "καλές πρακτικές" στη Δημόσια Υγεία 

5. Οι κατευθύνσεις και οι στόχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

6. Οι κοινοτικές κατευθύνσεις για τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα  

7. Οι κατευθύνσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) για τη 

Δημόσια Υγεία και  

8. Η δομή του ΕΣΠΑ. 

 

Από τους παραπάνω παράγοντες, οι υπ΄ αριθμ. 1-4 έχουν ήδη αναλυθεί στα προηγούμενα 

κεφάλαια. Στην παρούσα ενότητα συνοψίζονται απλώς τα σημαντικότερα συμπεράσματα 

κάθε ενότητας, που είναι κρίσιμα για τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής και επιχειρείται 

μια σύνθεση των δεδομένων τους.  

Στη συνέχεια συνοψίζονται: 

 

• οι κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,  

• οι κατευθύνσεις και προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 

σχέδιο δράσης για τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα,  

• οι γενικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχουν 

διατυπωθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τέλος 

• η δομή και οι προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, που περιγράφουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

θα πρέπει να κινηθούν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τους 

απαιτούμενους πόρους για την υλοποίησή τους.  

 

Οι παραπάνω παράγοντες είναι ιδιαίτερα καθοριστικοί σε ότι αφορά την πιθανότητα 

υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν 

ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη κατά την κατάρτιση του σχεδίου δράσης για τη Δημόσια Υγεία. 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

207

 

4.2.1. Προβλήματα υγείας και ανάγκες υγείας του ελληνικού 
πληθυσμού 

Οι κύριες αιτίες θανάτου και οι μείζονες παράγοντες κινδύνου του ελληνικού πληθυσμού, 

καθώς και οι τάσεις που τις χαρακτηρίζουν, συνοψίζονται στο περίγραμμα 4.2.1. 

 

Περίγραμμα 4.2.1: Κύριες αιτίες θανάτου και παράγοντες κινδύνου στην Ελλάδα 

Α. ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΤΑΣΕΙΣ 

Οι καρδιοπάθειες ευθύνονται για το 32,5% του συνόλου των θανάτων. Η θνησιμότητα από καρδιοπάθειες 

παρουσιάζει ανοδική πορεία.  

Οι παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου ευθύνονται για το 17,6% των θανάτων. Η θνησιμότητα παρουσιάζει 

σχετική σταθερότητα. 

Ο καρκίνος αποτελεί την αιτία του 23,4% των θανάτων. Η θνησιμότητα του καρκίνου παρουσιάζει αυξητικές 

τάσεις. 

Αύξηση θνησιμότητας από χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού και του ουροποιητικού συστήματος. 

Η θνησιμότητα από εξωτερικές κακώσεις, είναι από τις υψηλότερες της Ευρώπης. 

Συγκριτικά χαμηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα από HIV/AIDS. 

Β. ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Κάπνισμα: Το ποσοστό των καπνιστών είναι το υψηλότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν παρατηρείται 

μείωση. 

Παχυσαρκία: Από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Η συχνότητα του προβλήματος παρουσιάζει 

επιδείνωση.  

Διατροφή: Προοδευτική εγκατάλειψη των διατροφικών συνηθειών της παραδοσιακής μεσογειακής δίαιτας. 

Σωματική άσκηση: Ποσοστό πληθυσμού που ασκείται συστηματικά από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. 

Μείωση του ποσοστού με την πρόοδο της ηλικίας.  

Σακχαρώδης διαβήτης: Υψηλός επιπολασμός σε όλες τις ηλικίες.  

Αρτηριακή υπέρταση: Υψηλός επιπολασμός σε όλες τις ηλικίες. 

Πολιτικές πρόληψης: Χαμηλά ποσοστά προληπτικών προγραμμάτων και εξετάσεων για καρκίνους 

Επιδείνωση των τάσεων σε όλους τους παράγοντες κινδύνου. 

 
 

 

4.2.2. Υφιστάμενη κατάσταση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα 
 

Οι κύριες ανεπάρκειες - αρνητικά στοιχεία καθώς και τα κύρια θετικά στοιχεία του συστήματος 

Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα συνοψίζονται στο περίγραμμα 4.2.2. 
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Περίγραμμα 4.2.2: Υφιστάμενη κατάσταση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

 
Α. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Στελέχωση:  Ανεπαρκής στελέχωση των κεντρικών και νομαρχιακών υπηρεσιών 
   Απουσία στελέχωσης των περιφερειακών υπηρεσιών 
   Απουσία στελέχωσης ΚΕΔΥ και ΠΕΔΥ 
Πόροι:   Ανεπαρκείς πόροι για τη Δημόσια Υγεία 
   Ανεπαρκή συστήματα διοίκησης 
Πολιτικές Δημ. Υγείας: Απουσία Εθνικής Στρατηγικής και Εθνικών Στόχων 
   Ανεπαρκής περιφερειακή οργάνωση στη Δημόσια Υγεία 
   Ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
   Ανεπαρκής συνεργασία υπηρεσιών υγείας και Δημόσιας Υγείας 
   Ανεπαρκής διατομεακή συνεργασία 
Επιτήρηση υγείας: Ανεπαρκείς πηγές πληροφοριών 
   Απουσία επιδημιολογικών δεδομένων 
   Ανεπαρκής επιτήρηση της υγείας 
   Ανεπαρκής καταγραφή και παρακολούθηση καρκίνου 
   Ανεπαρκής επιδημιολογική επιτήρηση λοιμωδών 
   Απουσία υποστηρικτικών εκθέσεων και αναφορών 
 
Δράσεις πρόληψης  
και   
Προαγωγής υγείας:  Περιορισμένη δυνατότητα διερεύνησης και αντιμετώπισης επιδημιών 
   Ανεπαρκή προγράμματα μείωσης των παραγόντων κινδύνου 
   Ανεπαρκής οργάνωση της αγωγής υγείας 
   Περιορισμένη εφαρμογή προγραμμάτων δευτερογενούς πρόληψης 
καρκίνου και χρόνιων νοσημάτων 
   Ανεπαρκής πολιτική πρόληψης ατυχημάτων 
   Απουσία προγραμμάτων προστασίας και προαγωγής υγείας 
   Ανεπαρκής οργάνωση επαγγελματικής υγείας 
   Σημαντικές ελλείψεις στην περιβαλλοντική και δημόσια υγιεινή 
 
Ταχεία αντίδραση:  Ανεπάρκεια μηχανισμών επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης,  
   Ανεπάρκεια μηχανισμών αντιμετώπισης έκτακτων κινδύνων και απειλών 
 
Επιστημονική  
υποστήριξη:   Απουσία επιστημονικής τεκμηρίωσης 
   Απουσία μηχανισμών πιστοποίησης ποιότητας 
   Ανεπαρκής εκπαιδευτική υποστήριξη 
   Ανεπαρκής έρευνα για τη Δημόσια Υγεία 
 
Β. ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ  
Νομικό πλαίσιο: Επαρκές νομικό πλαίσιο 
Επιστημονικό  
δυναμικό:  Διαθεσιμότητα επιστημονικού δυναμικού σε ΕΣΔΥ και ΑΕΙ 
Εμπειρία:  Επιτυχής εμπειρία επιδημιολογικής επιτήρησης Ολυμπιακών Αγώνων 
   Εμπειρία και αποτελεσματικότητα ορισμένων Οργανισμών Δημόσιας 
Υγείας 
   Εμπειρία ορισμένων νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
Ασφαλιστική  
κάλυψη:   Εμβολίων  
   Εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου 
Άλλοι τομείς:  Ύπαρξη δομών και υπηρεσιών σε παρεμφερείς τομείς της Δημόσιας 
Υγείας 
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4.2.3. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία 

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Υγεία περιλαμβάνει: 

(α) το πλαίσιο δράσης για τη Δημόσια Υγεία και  

(β) ένα σύνολο δράσεων διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία, μεταξύ των οποίων 

ξεχωριστή ενότητα αποτελεί η στρατηγική προστασίας του καταναλωτή.  

Η ευρωπαϊκή στρατηγική συνοψίζεται στο περίγραμμα 4.2.3. 

 

Περίγραμμα 4.2.3: Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία. 

 

Α. ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

    1. Ενίσχυση της επιτήρησης και του ελέγχου των απειλών για την υγεία  

    2. Αντιμετώπιση των απειλών για την υγεία  

    3. Προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής και αντιμετώπιση των  

        καθοριστικών της υγείας παραγόντων  

    4. Πρόληψη των νόσων και των τραυματισμών 

    5. Ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών συστημάτων υγείας 

    6. Παραγωγή και διάδοση περισσότερων και καλύτερων πληροφοριών για την υγεία στους πολίτες,  

       τους εμπειρογνώμονες του τομέα της υγείας και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής. 

Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

    1. Ενίσχυση συνεργειών με άλλους τομείς 

    2. Αύξηση της ικανότητας των πολιτών να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις στον τομέα της υγείας και 

ως καταναλωτών. 

    3. Ένταξη των στόχων της πολιτικής Δημόσιας Υγείας στις άλλες κοινοτικές πολιτικές. 

    4. Προστασία του καταναλωτή. 

 

 

4.2.4. Διεθνείς τάσεις και "καλές πρακτικές" στη Δημόσια Υγεία 

Οι σύγχρονες τάσεις των συστημάτων Δημόσιας Υγείας στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και οι 

"καλές πρακτικές" που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς, τόσο σε ότι αφορά την οργάνωση των 

πολιτικών Δημόσιας Υγείας όσο και σε ότι αφορά τους τομείς προτεραιότητας, συνοψίζονται 

στο περίγραμμα 4.2.4. 
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Περίγραμμα 4.2.4: Οι διεθνείς τάσεις για τη Δημόσια Υγεία. 

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
    1. Χάραξη Εθνικών Πολιτικών Δημόσιας Υγείας με στόχους 

    2. Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία 

    3. Περιφερειακή οργάνωση και δράση 

    4. Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης της υγείας 

    5. Οργάνωση εθνικών επιστημονικών οργανισμών Δημόσιας Υγείας 

    6. Ανάπτυξη πολιτικών ποιότητας για τη Δημόσια Υγεία 

    7. Ανάπτυξη συστημάτων επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαδικασιών best practice 

    8. Ανάπτυξη μηχανισμών ταχείας αντίδρασης και αντιμετώπισης απειλών για τη  

        Δημόσια Υγεία 

Β. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
    1. Επιτήρηση της υγείας και των παραγόντων που την καθορίζουν 

    2. Πρόληψη λοιμωδών 

    3. Μείωση παραγόντων κινδύνου για χρόνια νοσήματα 

    4. Πρόληψη καρκίνου 

    5. Πρόληψη αγγειακών παθήσεων 

    6. Πρόληψη ατυχημάτων 

    7. Αντιμετώπιση έκτακτων απειλών 

    8. Μείωση ανισοτήτων 

 

 

 

 

4.2.5. Οι κατευθύνσεις και οι στόχοι του Π.Ο.Υ. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) έχει προσδιορίσει για την περιοχή της Ευρώπης 21 

στόχους για την υγεία στον 21ο αιώνα, οι οποίοι συνθέτουν μια στρατηγική "Υγείας για 

Όλους". Οι στόχοι αυτοί συνοψίζονται στο περίγραμμα 4.2.5α.  

Για κάθε έναν από τους στόχους αυτούς, ο ΠΟΥ έχει δώσει συγκεκριμένες εξειδικεύσεις και έχει 

καθορίσει συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια υλοποίησης. Μια επιλογή ποσοτικών στόχων 

παρουσιάζεται στο περίγραμμα 4.2.5β. 
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Περίγραμμα 4.2.5α: Οι 21 στόχοι του ΠΟΥ για την Ευρώπη. 

 

 1.- Μείωση του χάσματος στην κατάσταση της υγείας μεταξύ των κρατών 

 2. Μείωση του χάσματος μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών ομάδων, κατά το 1/4. 

 3. - Υγιεινό ξεκίνημα στη ζωή: Βελτίωση της υγείας νεογνών, βρεφών και παιδιών 

 4.- Βελτίωση της υγείας των νέων. 

 5.- Βελτίωση της υγείας των ατόμων άνω των 65 ετών. 

 6. - Βελτίωση  της Ψυχικής  Υγείας και διασφάλιση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  

 7.- Μείωση των μεταδοτικών νοσημάτων 

 8.- Μείωση των μη μεταδοτικών νοσημάτων 

 9.- Μείωση των κακώσεων από βία και ατυχήματα 

 10.- Υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον 

 11.- Υγιεινότερος τρόπος ζωής 

 12.- Μείωση των βλαβών από καπνό, αλκοόλ και ναρκωτικά 

 13.- Υγιεινοί περιβαλλοντικοί χώροι 

 14.- Πολυτομεακή ευθύνη για την υγεία 

 15.- Ένας ολοκληρωμένος τομέας υγείας 

 16.- Ποιότητα στα πληθυσμιακά προγράμματα και στην ατομική φροντίδα υγείας 

 17.- Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας με βάση ποιότητα και αποτελεσματικότητα. 

 18.- Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων 

 19.- Έρευνα και γνώση για την υγεία 

 20.- Κινητοποίηση εταίρων για την υγεία 

 21.- Ανάπτυξη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών για "Υγεία για Όλους" 
 

 
Περίγραμμα 4.2.5.β: Επιλογή ποσοτικών στόχων του ΠΟΥ για την Ευρώπη. 

Ισότητα στην υγεία:  Μείωση του χάσματος στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών ομάδων 
τουλάχιστον κατά 25%. 

Υγιεινός τρόπος ζωής:  Αναλογία των μη καπνιστών> 80% στους άνω των 15 ετών και κοντά στο 0 στους κάτω 
των 15  

 Μείωση της κατά κεφαλή κατανάλωσης αλκοόλ < 6 λίτρα ετησίως 
 Μείωση του επιπολασμού της χρήσης απαγορευμένων ψυχοτρόπων ουσιών κατά 25%  

και της θνησιμότητας κατά 50% 

Μείωση λοιμωδών: Εξαφάνιση πολιομυελίτιδας, τετάνου και ενδημικής ιλαράς 
   Περιορισμός επίπτωσης διφθερίτιδας< 0,1/ 100000 κατ. 
   Περιορισμός επίπτωση νέων φορέων ηπατίτιδας Β κατά 80% 
   Περιορισμός επίπτωσης παρωτίτιδας, κοκίτη & αιμόφιλου Β ινφλουέντσας < 1/ 100000  
   Περιορισμός επίπτωσης συγγενούς σύφιλης < 0,01/1000 γεν. 
   Περιορισμός επίπτωσης συγγενούς ερυθράς <0,01/1000 γεν. 
   Περιορισμός επίπτωσης ελονοσίας < 5/100000 κατ. 
 Σταθερή μείωση της θνησιμότητας από HIV/AIDS 

Μείωση μη λοιμωδών:  Μείωση  θνησιμότητας από καρκίνο κατά 15%  και από καρκίνο πνεύμονα κατά 25% 
   Μείωση της  θνησιμότητας από καρδιαγγειακά κατά 40% 
 Μείωση  των ακρωτηριασμών, της απώλειας της οράσεως, της νεφρικής ανεπάρκειας, 

των επιπλοκών της εγκυμοσύνης και άλλων σοβαρών επιδράσεων στην υγεία που 
σχετίζονται με τον σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει να μειωθούν κατά 33% 

 Μείωση  θνησιμότητας και ανικανότητας από τροχαία ατυχήματα κατά 30% 
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4.2.6 Οι κοινοτικές κατευθύνσεις για τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα  

Σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της υγείας στην 

Ελλάδα, την περίοδο 2007-2013, προτείνονται για την Ελλάδα μια σειρά δράσεων Δημόσιας 

Υγείας, οι οποίες είναι συναφείς με τη γενική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δεδομένου ότι η υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου προϋποθέτει τη σύγκλιση των 

δράσεων προς τους γενικούς στόχους και τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 

αναγκαίο οι προτάσεις της Ε.Ε. να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του προγράμματος 

δράσης. 

Οι προτάσεις δράσεων στον τομέα της Δημόσιας Υγείας είναι οι ακόλουθες. 

1. Παρακολούθηση της υγείας. 

• Επιδημιολογική παρακολούθηση και έλεγχος των ασθενειών και απειλών για 

την υγεία του πληθυσμού. 

• Ανάπτυξη και υλοποίηση επιδημιολογικών ερευνών. 

2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

• Αναδιοργάνωση και ενίσχυση της ικανότητας των φορέων Δημόσιας Υγείας 

και διασύνδεσή τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

• Δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας με αντικείμενο την έρευνα και αξιολόγηση 

των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

• Κατάρτιση, εφαρμογή, αξιολόγηση και αναθεώρηση σχεδίων δράσης για την 

αντιμετώπιση των αναγκών και των απειλών, καθώς και για τη διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας των φορέων. 

3. Προώθηση της διασύνδεσης και συνεργασίας των φορέων Δημόσιας Υγείας. 

• Δημιουργία δικτύων για την επιδημιολογική παρακολούθηση και έλεγχο των 

ασθενειών και απειλών για την υγεία του πληθυσμού. 

• Δημιουργία δικτύων για παρεμβάσεις πρόληψης αλλά και για τη συντονισμένη 

ανταπόκριση των φορέων Δημόσιας Υγείας. 

4. Πολιτικές διασφάλισης της ποιότητας στη Δημόσια Υγεία. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών προτύπων για εργαστήρια και κέντρα 

αναφοράς, με τελικό σκοπό την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος 

πιστοποίησης των εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. 

• Στοχευμένες ενέργειες διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

5. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

• Αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων και νεοπροσλαμβανομένων 

επαγγελματιών του τομέα, σε εξειδικευμένα αντικείμενα. 
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6. Αγωγή και προαγωγή υγείας. 

Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης/ 

ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα Δημόσιας Υγείας, όπως ενδεικτικά:  

• στοματική υγεία για παιδιά και εφήβους,  

• καταπολέμηση της παχυσαρκίας των παιδιών και των νέων μητέρων,  

• καταπολέμηση του καπνίσματος στις νέες ηλικίες,  

• καταπολέμηση του αλκοολισμού και των εξαρτησιογόνων ουσιών. 

7. Περιβαλλοντική υγεία 

Διασύνδεση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για: 

• την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των απορριμμάτων,  

• την προστασία του περιβάλλοντος,  

• τη διασφάλιση των υγειονομικών συνθηκών των κοινοχρήστων χώρων. 

 

4.2.7. Οι προτεραιότητες του Υ.Υ.Κ.Α. στο ΕΣΠΑ 

Η διάρθρωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για την περίοδο 2007 – 13, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 

Α΄ πυλώνας: Προστασία της Δημόσιας Υγείας και ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης  

Β΄ πυλώνας: Βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος και 

Γ΄ πυλώνας:  Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Οι πυλώνες αυτοί διαρθρώνονται στους άξονες δράσης που συνοψίζονται στο Περίγραμμα 

4.2.7. 

 

Στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, οι προβλεπόμενες δράσεις στοχεύουν στο γενικότερο εθνικό 

στόχο της μακροχρόνιας εξασφάλισης υψηλού επιπέδου υγείας και της ευεξίας του συνόλου 

του πληθυσμού της χώρας. Οι μελλοντικές προσπάθειες βελτίωσης και ανάπτυξης του 

συστήματος Δημόσιας Υγείας θα έχουν ως κεντρικό στόχο μια ολοκληρωμένη εθνική και 

περιφερειακή στρατηγική Δημόσιας Υγείας, που θα προασπίζει την υγεία του πληθυσμού, θα 

μειώνει τη θνησιμότητα (ιδιαίτερα την αποφεύξιμη) και τη νοσηρότητα, μέσω κατάλληλων 

συλλογικών δράσεων.   
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Περίγραμμα 4.2.7: Άξονες δράσης του Αναπτυξιακού Προγράμματος Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2007-2013, και δράσεις για τη Δημόσια Υγεία. 

 
Α΄ πυλώνας: Προστασία της Δημόσιας Υγείας και ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψη 
Δημόσια υγεία 

• Α.1.1 Ανάπτυξη δομών πρόληψης και αγωγής υγείας 

• Α.1.2 Αναμόρφωση και διεύρυνση προγραμμάτων ιατρικών και παραϊατρικών σπουδών 

• Α.1.3 Ενίσχυση μηχανισμών υγειονομικού ελέγχου και επιτήρησης της παραγωγής 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

• Πρωτοβάθμια περίθαλψη και αποκατάσταση  

• Α.2.2 Αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών ή άλλων καταστροφών 

• Α.2.4 Κατάρτιση προσωπικού υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

• Α.2.6 Ενημέρωση πληθυσμού για πρόληψη και αντιμετώπιση ευπαθών ομάδων, επιδημιών και 

καταστροφών 

 

Β΄ πυλώνας: Βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος (ΑΥΣ) 
Υποδομές και λειτουργία δομών  

Περιβαλλοντική προστασία και εσωκλιματικές συνθήκες  

• Β.2.3 Ασφαλής απόθεση μολυσματικών και ραδιενεργών υγειονομικών αποβλήτων 

Τουρισμός υγείας και εξωστρέφεια 

• Β.3.4 Διασυνοριακά κέντρα Δημόσιας Υγείας 

• Β.3.5 Διευκόλυνση διακρατικής παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας 

Προαγωγή Καινοτομίας  

• Β.4.1 Ενίσχυση της έρευνας κι ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

Συμπράξεις Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  

Ανθρώπινο Δυναμικό 

• Β.6.1 Κατάρτιση προσωπικού υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

• Β.6.2 Πιστοποίηση δεξιοτήτων κατάρτισης 

• Β.6.3 Αναμόρφωση και διεύρυνση προγραμμάτων ιατρικών και παραϊατρικών σπουδών 

 

Γ΄ πυλώνας: Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (ΟΚΑ) 
Θεσμικές προβλέψεις 

Ανθρώπινο δυναμικό  

Επικοινωνία και δημοσιότητα  

Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών ομάδων 

Αντιμετώπιση τοξικοεξάρτησης 

Αξιοποίηση κοινωνικής προσφοράς και συναίσθησης ευθύνης 

• Γ.6.3 Αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών ή άλλων καταστροφών 
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Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σχέδιο 

Προγράμματος Ανάπτυξης του Τομέα για την Δ’ Προγραμματική περίοδο 2007 – 2013), οι 

δράσεις στο τομέα της  βελτίωσης και προάσπισης της Δημόσιας Υγείας είναι: 

 

• Η παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού, καθώς και των παραγόντων 

που την επηρεάζουν και την επιβαρύνουν. 

• Η επιδημιολογική αξιολόγηση και καταγραφή των σημαντικότερων ασθενειών 

που εμφανίζονται στον ελληνικό πληθυσμό. , 

• Η καταγραφή και βελτίωση του τρόπου ζωής του πληθυσμού, με στόχο την πιο 

υγιεινή διαβίωση. 

• Η συνεχής ενημέρωση του πληθυσμού για θέματα υγείας και υγιεινής. 

• Ο ανασχεδιασμός, ο συντονισμός και η αξιολόγηση των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με στόχο την βελτίωση  της 

ποιότητας ζωής του πληθυσμού. 

• Η καταγραφή, αξιολόγηση και κάλυψη των βασικών αναγκών υγείας του 

πληθυσμού. 

• Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μολυσματικών ασθενειών και η 

παρεμπόδιση εξάπλωσής τους (αν και όπου εμφανισθούν). 

• Ο έλεγχος των φυσικών πόρων, των αποβλήτων, της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, κ.λπ., με στόχο την περιβαλλοντική υγεία. 

• Ο αυξημένος υγειονομικός έλεγχος στις πύλες εισόδου της χώρας και στις 

περιοχές με αυξημένο τουρισμό από το εξωτερικό. 

• Η δημιουργία δικτύου υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας που θα καλύπτει 

αποτελεσματικά όλα τα ανωτέρω, σε συνεργασία υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

(Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στην περιφέρεια, Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 

στη νομαρχία, δημοτικές υπηρεσίες) με τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας και τις αντίστοιχες νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές 

υπηρεσίες του ΕΣΥ. 

 

Στη συνέχεια, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των αξόνων και των δράσεων του Αναπτυξιακού 

Προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ενδιαφέρουν τη 

Δημόσια Υγεία. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

216

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Υ.Υ.Κ.Α. ΠΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

 
Άξονας Α.1. Δημόσια Υγεία. 

Α.1.1 Ανάπτυξη δομών πρόληψης και αγωγής υγείας. 

Στόχοι του μέτρου είναι η προώθηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τη 

σημασία της πρόληψης και της υιοθέτησης υγιεινών προτύπων ζωής για την προαγωγή 

της Δημόσιας Υγείας αλλά και την πρόληψη ασθενειών. Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι οι 

ακόλουθες: η ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων, κλπ. για την έγκαιρη αντιμετώπιση νέων 

συμπτωμάτων που συνδέονται, σε ένα βαθμό, με την εντονότερη μετακίνηση 

πληθυσμών και η εκμάθηση των νεότερων γενιών σχετικά με την ανάγκη αλλαγής των 

υφιστάμενων προτύπων διατροφής και διαβίωσης. 

Α.1.2 Αναμόρφωση και διεύρυνση προγραμμάτων ιατρικών και παραϊατρικών σπουδών. 

Στόχος του μέτρου είναι η αναμόρφωση των υφιστάμενων ιατρικών και παραϊατρικών 

σπουδών προκειμένου οι απόφοιτοι του τομέα υγείας να έχουν εκπαιδευτεί / καταρτιστεί 

σε θέματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. Το Μέτρο 

αποσκοπεί στην παροχή εκπαίδευσης / κατάρτισης σε άτομα που ασχολούνται / 

απασχολούνται στον ιατρικό – παραϊατρικό τομέα σχετικά με την προώθηση της 

πρόληψης και της κατ’ οίκον παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ενδεικτικές 

παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:  

1. Διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών σε θέματα Δημόσιας Υγείας (τόσο σε 

επίπεδο περίθαλψης όσο και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

αλληλεγγύης)  

2. Πραγματοποίηση σεμιναρίων σε φοιτητές αλλά και απόφοιτους 

(απασχολούμενους και μη) σχετικά με θέματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης  

3. Πραγματοποίηση σεμιναρίων σε φοιτητές αλλά και απόφοιτους 

(απασχολούμενους και μη) στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και της 

προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

4. Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της γενικής ιατρικής (και 

δημιουργία σχετικής πανεπιστημιακής έδρας)  

5. Η ολοκλήρωση του δικτύου κέντρων συνεχιζόμενης κατάρτισης. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω απαιτείται στενότερος συντονισμός και συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας.  

 
Α.1.3 Ενίσχυση μηχανισμών υγειονομικού ελέγχου και επιτήρησης της παραγωγής 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

Στόχοι του μέτρου είναι η εφαρμογή σύγχρονου λειτουργικού προτύπου στις μονάδες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την 
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αξιοποίηση των συστημάτων βιοϊατρικής και τηλεματικής τεχνολογίας, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διάγνωσης αλλά και η 

εγκαθίδρυση μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς αλλά και του περιβάλλοντος έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία των πολιτών.  

Στο πλαίσιο του μέτρου προτείνεται να αναπτυχθούν εργαλεία, να δοκιμαστούν σχέδια 

δράσης (monitoring) και κυρίως, να γίνουν συστηματικές σταθμίσεις (assessment) 

επικινδυνότητας και τεχνολογικών λύσεων, καθώς και αποτιμήσεις (evaluations) από 

πραγματικές εφαρμογές, ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία και πληροφορίες που να 

αντιστοιχούν σε πραγματικά προβλήματα και πραγματικές καταστάσεις (relevance). 

Δράσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση 

περιλαμβάνουν ανάπτυξη μηχανισμών για τον υγειονομικό έλεγχο των υδάτων 

(πόσιμων, εμφιαλωμένων, νερών κολύμβησης, κλπ.), εγκατάσταση συστήματος 

επεξεργασίας ποσίμων υδάτων σε όλη την Ελλάδα, ανάπτυξη μηχανισμών για τον 

έλεγχο των αέριων αποβλήτων καθώς και των πυρηνικών, ραδιενεργών, ιοντίζουσων 

και μη ακτινοβολιών, κλπ.  

 

Άξονας Α.2. Πρωτοβάθμια περίθαλψη και αποκατάσταση. 

Α.2.2 Αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών ή άλλων καταστροφών. 

Στόχοι του μέτρου είναι η ανάπτυξη μηχανισμών περίθαλψης / υποστήριξης των 

θυμάτων μεγάλων φυσικών ή άλλων καταστροφών καθώς και η παροχή ψυχολογικής 

υποστήριξης προς τους συγγενείς / προσφιλή άτομα των θυμάτων και η δικτύωση 

μεταξύ ΜΚΟ, θεσμικών οργάνων του ΥπΥΚΑ που ασχολούνται με θέματα προστασίας 

της Δημόσιας Υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΑΚΒ, ΕΚΑΒ, κλπ.) σε φυσικές ή άλλες καταστροφές, 

με σκοπό την αρτιότερη παροχή ιατρικής φροντίδας σε θύματα. Ενδεικτικές 

παρεμβάσεις αφορούν περαιτέρω ανάπτυξη του Σ.Ο.Τ.Υ., δικτύωση εμπλεκομένων 

φορέων με τις ΜΚΟ, καταγραφή φορέων και ΜΚΟ που βοηθούν ή θα μπορούσαν να 

προσφέρουν βοήθεια σε τέτοιες καταστάσεις, αξιολόγηση των ιατρικών γνώσεων που 

διαθέτουν ΜΚΟ που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, διαπίστευση των γνώσεων 

παροχής ιατρικής φροντίδας των ΜΚΟ, κατάρτιση μελών ΜΚΟ για τους τρόπους 

παροχής ιατρικής φροντίδας και συνεργασίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους 

φορείς, κλπ.  

 
Α.2.4 Κατάρτιση προσωπικού υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 

Στόχος του μέτρου είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων / κατάρτισης σε άτομα που 

απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αφορούν: 

1. Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα κατ’ οίκον παροχής πρωτοβάθμιας 

φροντίδας. 
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2. Κατάρτιση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις νέες μονάδες.  

3. Ανάπτυξη ενεργειών εξειδικευμένης κατάρτισης σε προσωπικό που 

απασχολείται σε υφιστάμενες μονάδες.  

4. Κατάρτιση του προσωπικού (υφιστάμενου και νέου) μέσα από διακρατικές 

συνεργασίες / μεταφορά «επίλεκτων παραδειγμάτων». 

 
Α.2.6 Ενημέρωση πληθυσμού για τρόπους πρόληψης - αντιμετώπισης επιδημιών και 

καταστροφών. 

Στόχοι του μέτρου είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

φορέων σε θέματα Δημόσιας Υγείας αλλά και επιδημιών / καταστροφών και των 

πολιτών. Επίσης η βελτίωση της επικοινωνίας για συγκεκριμένα ζητήματα (π.χ. ανάγκη 

υιοθέτησης υγιεινών προτύπων ζωής, κλπ.) από τους εμπλεκόμενους φορείς και το 

Υ.Υ.Κ.Α. προς τους πολίτες. Με αυτό τον τρόπο προωθείται η ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων επικοινωνίας του πληθυσμού σχετικά με την 

πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση ευπαθών ομάδων, επιδημιών και καταστροφών 

με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αποφυγή φαινομένων κοινωνικού 

αποκλεισμού, πανικού και αντιδράσεων. Ενδεικτικές παρεμβάσεις αφορούν σε: 

1. Ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τους τρόπους επικοινωνίας 

σχετικών καταστάσεων στο ευρύ κοινό. 

2. Διαμόρφωση προγραμμάτων εκπαίδευσης -/ κατάρτισης φορέων αλλά και 

ΜΚΟ για τον τρόπο επικοινωνίας σχετικών καταστάσεων στο ευρύ κοινό. 

3. Δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με τους φορείς που ενημερώνουν το 

κοινό αλλά και των επιστημόνων που παρέχουν σχετικές επιστημονικές 

γνωματεύσεις. 

4. Διαμόρφωση προγραμμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης φορέων αλλά και 

ΜΚΟ για τον τρόπο επικοινωνίας τρόπων πρόληψης και προαγωγής της 

Δημόσιας Υγείας στο ευρύ κοινό. 

5. Ανάπτυξη δομών επικοινωνίας μεταξύ των φορέων πολιτικής και των 

εμπλεκομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, για τη 

διαμόρφωση σχετικών πολιτικών. 

 

Λοιποί άξονες και δράσεις σχετιζόμενοι με τη Δημόσια Υγεία. 

Β.2.3 Δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) σε μεγάλες 

νοσοκομειακές μονάδες. 

Στόχος: η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ασφαλής απόθεσης υγειονομικών 

αποβλήτων. Το εν λόγω μέτρο περιλαμβάνει την εκπόνηση σχετικών μελετών όπως 

μελέτες των εγκαταστάσεων καύσης των αποβλήτων στις μονάδες υγείας ή εκτός των 

μονάδων, οι οποίες παραλαμβάνουν προς αποτέφρωση απόβλητα μεγάλων αστικών 
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κυρίως περιοχών, συμμορφούμενες με τις σύγχρονες ή τις προβλεπόμενες 

περιβαλλοντικές διατάξεις. 

 
Β.3.4 Διασυνοριακά κέντρα Δημόσιας Υγείας 

Στόχος: Η δημιουργία διασυνοριακών κέντρων Δημόσιας Υγείας όπου απαιτείται βάσει 

ανάλυσης αναγκών στις κατάλληλες περιοχές και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

τάσεις και προϋποθέσεις για κάλυψη ασθενών από τις γειτονικές χώρες. Τα κέντρα 

αυτά αποσκοπούν να αποτελέσουν αμυντικό μηχανισμό διασφάλισης της Δημόσιας 

Υγείας σε ζωτικές ζώνες ασφάλειας γύρω από τα σύνορα της χώρας. Το μέτρο θα 

περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας στις διασυνοριακές ζώνες σε περιπτώσεις 

φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. 

 
Β.3.5 Διευκόλυνση διακρατικής παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας.  

Στόχος: η διευκόλυνση στην παροχή υπηρεσιών υγείας και φροντίδας σε διακρατικό 

επίπεδο. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα διευκολύνουν την επέκταση των 

συστημάτων περίθαλψης, φροντίδας και ασφαλιστικής κάλυψης, έτσι ώστε να 

διευκολύνεται η κινητικότητα των ατόμων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

προωθείται η ανάπτυξη και η διεύρυνση της τουριστικής κίνησης. 

 
Β.4.1 Ενίσχυση της έρευνας κι ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών  

Στόχος: Η ενδυνάμωση της έρευνας και της καινοτομίας στο χώρο υγείας και η 

αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τόσο για την κάλυψη των αναγκών του 

εθνικού συστήματος υγείας όσο και για την ενίσχυση του εθνικού συστήματος 

έρευνας και καινοτομίας. Ως ενδεικτικά πεδία δραστηριοτήτων αναφέρονται τα 

ακόλουθα:  

• Παραγωγή και μεταποίηση προηγμένων προϊόντων και εφαρμογών για τον 

τομέα της υγείας.  

• Παραγωγή φαρμάκων και σκευασμάτων βιολογικής βάσης. 

• Ανάπτυξη και διάθεση προηγμένων διαγνωστικών μεθόδων για ιατρικές ή 

τεχνολογικές/τεχνικές εφαρμογές. 

• Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρμογών βιοϊατρικής, 

βιοπληροφορικής, βιομιμητικής, βιοεπεξεργασίας (bioprocessing) καθώς και 

αγροβιολογίας. Στόχος: η παραγωγή προϊόντων βιολογικής βάσης και 

συναφών σκευασμάτων. 

• Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρμογών τηλεματικής σε έξυπνα 

συστήματα  μεταφορών,  στον  κλάδο  της  υγείας, σε διαχείριση ενέργειας 

και υδάτων. 

• Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις σε προηγμένα ή νέα υλικά  για  

ενεργειακές, ιατρικές, περιβαλλοντικές και  αντισεισμικές  εφαρμογές. 
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Β.6.1 Κατάρτιση προσωπικού υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

Στόχος: Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των γνώσεων και κατ’ επέκταση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της διαρκής εκπαίδευσης, επιμόρφωση και δια βίου 

κατάρτισης. Ενδεικτικές δράσεις περιλαμβάνουν την προώθηση των στρατηγικών δια 

βίου εκπαίδευσης, την επαγγελματική κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα, αλλά 

και ανέργων, την ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς φορείς του εσωτερικού και 

του εξωτερικού, την εφαρμογή μεθόδων για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και 

ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς και 

διάδοσης τεχνογνωσίας, κλπ. 

 
Β.6.2 Πιστοποίηση δεξιοτήτων κατάρτισης 

Στόχος: Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης της αποκτούμενης 

γνώσης καθώς και των δεξιοτήτων που αποκτούνται από ενέργειες κατάρτισης και 

επιμόρφωσης. Βασικό ρόλο στην ανάπτυξη κι εφαρμογή των συστημάτων αυτών 

αναμένεται να έχει το Ινστιτούτο Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Τομέα Υγείας, το οποίο θα αποτελέσει τον ουσιαστικό μηχανισμό για 

την υλοποίηση του σχεδιασμού ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα 

Υγείας στα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης και 

πιστοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης και των δεξιοτήτων 

που θα αποκτώνται μέσω αυτών. 

 
Β.6.3 Αναμόρφωση και διεύρυνση προγραμμάτων ιατρικών και παραϊατρικών σπουδών 

Στόχος: Η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης ώστε να λαμβάνει υπόψη τις 

τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, και τις νέες ανάγκες και τα 

επιστημονικά πεδία που προκύπτουν από τις νέες αναδυόμενους απειλές και 

προκλήσεις για την υγεία. Ενδεικτικές δράσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη 

συνεργασιών με εκπαιδευτικούς φορείς του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού, το 

σχεδιασμό υλικού και για μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής 

μάθησης (e-learning), κ.λπ. 

 
Γ.6.3 Αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών ή άλλων καταστροφών 

Η ενεργοποίηση των ΜΚΟ και άλλων ομάδων πολιτών προκειμένου να συνεισφέρουν 

βοήθεια κατά την εμφάνιση φυσικών ή άλλων καταστροφών αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο σε οποιαδήποτε φυσική ή άλλη καταστροφή, όπως έχει αποδείξει η μέχρι 

σήμερα εμπειρία. Δράσεις που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν προς αυτήν την 

κατεύθυνση αφορούν σε: 

1. Καταγραφή των ΜΚΟ που θα μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας σε θύματα φυσικών ή άλλων καταστροφών αλλά και 
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σε συγγενείς - προσφιλή τους άτομα.  

2. Δικτύωση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων του ΥπΥΚΑ με ΜΚΟ, ομάδες 

πολιτών, κλπ. και η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας προκειμένου να βελτιωθεί 

η συνεργασία και να γνωρίζουν τα άτομα προς επικοινωνία. 

3. Διαμόρφωση σχεδίων επικοινωνίας και κινητοποίησης των ΜΚΟ βάσει 

σεναρίων διαφορετικών φυσικών ή άλλων καταστροφών. 

4. Κατάρτιση μελών ΜΚΟ για τους τρόπους αντιμετώπισης και παροχής 

ψυχολογικής υποστήριξης και φροντίδας τόσο στα θύματα των 

καταστροφών όσο και στους συγγενείς / προσφιλή άτομα των θυμάτων. 

 

4.2.8. Η δομή του ΕΣΠΑ 
 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ) αποτελεί το έγγραφο αναφοράς 

για τον προγραμματισμό των χρηματοδοτήσεων των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

Ελλάδα, για την περίοδο 2007-2013. Αποτελεί τη συνέχεια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για 

την Δ΄ προγραμματική περίοδο. 

Το ΕΣΠΑ εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από 

τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και 

προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού 

προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».  

 

Οι αρχές διαμόρφωσης του ΕΣΠΑ 

Για τη διαμόρφωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εγγράφου προγραμματισμού, αξιοποιήθηκαν 

προτάσεις, κατευθύνσεις και πολιτικές επιλογές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που 

υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. 

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005, με τις οποίες 

διασφαλίσθηκαν οι πόροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για τη χώρα, οι νέοι Κανονισμοί 

των Ταμείων της ΕΕ, καθώς και οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική 

Συνοχής, αποτέλεσαν το πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν, μεταξύ των άλλων, οι εθνικές αρχές 

προκειμένου να προσεγγίσουν τις βασικές παραμέτρους του αναπτυξιακού 

προγραμματισμού και να καταρτίσουν το ΕΣΠΑ. 

Επιπλέον, κατά τη διαμόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών - προτεραιοτήτων, 

ελήφθησαν υπόψη τα κυριότερα έγγραφα της ΕΕ που αναφέρονται στην αναθεωρημένη 

Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και 

την Απασχόληση 2005-2008, που συνιστούν τις κεντρικές μακροπρόθεσμες επιλογές για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις οποίες πρέπει να συγκλίνει και η αναπτυξιακή πολιτική του νέου 
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ΕΣΠΑ.  

Παράλληλα, η αναπτυξιακή στρατηγική διαμορφώθηκε και με γνώμονα εθνικές πολιτικές που 

διατυπώνονται σε στρατηγικά έγγραφα, όπως η Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική 

Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, το «Σχέδιο 

Ανάπτυξης Μεταφορών 2007-2013 και εικοσαετίας», το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 κλπ. 

 

Η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ 

Βάσει των ανωτέρω, η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ διατυπώθηκε σε 4 επίπεδα: 

• Στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ.  

• Στο επίπεδο των θεματικών (5) και χωρικών (3) προτεραιοτήτων, όπως 

απαιτείται από το Γενικό Κανονισμό των Ταμείων. 

• Στο επίπεδο των Γενικών Στόχων (17), στους οποίους αναλύεται κάθε θεματική 

προτεραιότητα.  

• Στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων μέσων επίτευξης. 

Το πλαίσιο χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στη βάση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2005 και των προδιαγραφών - περιορισμών των νέων 

Κανονισμών και προέκυψε με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες ανά τομέα και Περιφέρεια στην 

επόμενη περίοδο, συνεκτιμώντας τις ανάγκες ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων έργων της 

προηγούμενης περιόδου και τις απαιτήσεις για δράσεις που εξυπηρετούν τη Στρατηγική της 

Λισσαβόνας. Βασική επιλογή ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της νέας 

προγραμματικής περιόδου προς όφελος της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της 

χώρας. 

 

Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαμορφώθηκε 

έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ 

λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.  

Το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε 

σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2000-2006, που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήμα διαχείρισης: 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και 

δώδεκα (12) Επιχειρησιακά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας.  

Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι τα εξής: 

1. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. 

2. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας. 

3. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. 
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4. Ψηφιακή Σύγκλιση. 

5. Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης. 

6. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

7. Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση. 

8. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής. 

 

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι τα εξής: 

1. ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης. 

2. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων. 

3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. 

4. ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου και 

5. ΠΕΠ Αττικής. 

Τα ΠΕΠ θα καλύπτουν ένα κοινό κορμό παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει: 
• Κοινωνικές υποδομές. 

• Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη. 

• Πολιτισμό. 

• Προσπελασιμότητα και έργα περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας. 

• Πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και 

• Πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι την περίοδο 2007-2013 για τον τομέα της υγείας δεν θα 

υπάρχει πλέον διακριτό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν 

μέσα από τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

Η ιδιαιτερότητα αυτή αλλάζει τον τρόπο προσέγγισης του προγραμματισμού στον τομέα της 

υγείας και ειδικότερα της Δημόσιας Υγείας, διαμορφώνοντας τις ακόλουθες ιδιαίτερες 

ανάγκες: 

1. Η εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος δράσης για τη Δημόσια Υγεία πρέπει 

να γίνει μέσω των άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

2. Οι δράσεις που θα προβλεφθούν για τη Δημόσια Υγεία θα πρέπει να 

προσαρμοσθούν και να ενταχθούν στους άξονες δράσεις των υπαρχόντων 

Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

3. Πρέπει να καθορισθεί ο κανονισμός και οι διαδικασίες μέσω των οποίων οι δράσεις 

για τη Δημόσια Υγεία θα εντάσσονται στα Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ. 

4. Πρέπει να καθορισθεί και να οργανωθεί ο μηχανισμός συντονισμού και 

παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων Δημόσιας Υγείας που εντάσσονται 

στα διάφορα ΕΠ. 
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Οι δράσεις για τη Δημόσια Υγεία 

Στην τελική διαμόρφωση του ΕΣΠΑ, οι δράσεις για τη Δημόσια Υγεία κατανέμονται σε αρκετά 

επιχειρησιακά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

• Οι δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να 

ενταχθούν στο ΕΠ "Ανάπτυξη της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης". 

• Οι δράσεις που έχουν σχέση με την ανάπτυξη των υποδομών Δημόσιας Υγείας 

εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

• Οι δράσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική υγιεινή εντάσσονται στο ΕΠ 

"Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη". 

• Ένα μεγάλο μέρος των δράσεων για τη Δημόσια Υγεία και ιδίως αυτές που 

αποσκοπούν στην προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, έχουν 

περιληφθεί στο ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και συγκεκριμένα στους άξονες 

προτεραιότητας 5.1 - 5.3.  

• Οι δράσεις που αφορούν στην πληροφορική οργάνωση της Δημόσιας Υγείας 

εντάσσονται στο ΕΠ "Ψηφιακή σύγκλιση". 

Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στο ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", προσδιορίζονται οι 

ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων για τον τομέα της Δημόσιας Υγείας. 

• Αναδιοργάνωση και ενίσχυση της ικανότητας φορέων Δημόσιας Υγείας και 

διασύνδεσή τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, δημιουργώντας δίκτυο για την 

επιδημιολογική παρακολούθηση και έλεγχο των ασθενειών και απειλών για την υγεία 

του πληθυσμού, παρεμβάσεις πρόληψης αλλά και για την συντονισμένη ανταπόκρισή 

τους, τη δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας με αντικείμενο την έρευνα και αξιολόγηση 

των υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας κλπ. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών προτύπων για εργαστήρια και κέντρα αναφοράς 

προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος 

πιστοποίησης των εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας και στοχευμένες ενέργειες 

διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

• Κατάρτιση, εφαρμογή, αξιολόγηση και αναθεώρηση σχεδίων δράσεων για την 

αντιμετώπιση  αναγκών, καθώς και για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των 

φορέων, ανάπτυξη και υλοποίηση Επιδημιολογικών Ερευνών.  

• Αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων και νεοπροσλαμβανομένων επαγγελματιών του 

τομέα σε εξειδικευμένα αντικείμενα.  

• Παροχή υποστήριξης για ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα Δημόσιας Υγείας, όπως: στοματική υγεία για 

παιδιά και εφήβους, καταπολέμηση της παχυσαρκίας των παιδιών και των νέων 

μητέρων, καταπολέμηση του καπνίσματος στις νέες ηλικίες, καταπολέμησης του 

αλκοολισμού και εξαρτησιογόνων ουσιών κυρίως στις νέες ηλικίες κ.λπ.. 
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• Δράσεις διασύνδεσης των Υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των απορριμμάτων, την 

προστασία του περιβάλλοντος και υγειονομικών συνθηκών των κοινόχρηστων 

δημόσιων χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας. 

• Ως αποτέλεσμα της υλοποίησης των παραπάνω δράσεων, προσδιορίζεται, η 

διαπίστευση ενός αριθμού εργαστηρίων και κέντρων Δημόσιας Υγείας. 

4.3 Στρατηγικοί στόχοι του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 

Η ανάπτυξη ενός στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία συνίσταται στη 

διαδικασία με την οποία επισημαίνονται τα σημερινά και μελλοντικά κρίσιμα θέματα της 

Δημόσιας Υγείας και καθορίζονται κατάλληλοι τρόποι προσέγγισής τους, λαμβάνοντας 

υπόψη τους περιορισμούς και τις ευρύτερες πολιτικές της χώρας.  

Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε μια αναλυτική αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος του συστήματος Δημόσιας Υγείας και επισημάνθηκαν τα κύρια προβλήματα 

καθώς και τα κρίσιμα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει. Αναλύθηκαν ακόμη οι διεθνείς 

τάσεις των συστημάτων Δημόσιας Υγείας και οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες και στρατηγικές 

για τη Δημόσια Υγεία και τέλος, παρουσιάστηκε το πλαίσιο και οι στόχοι του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), στα πλαίσια του οποίου θα υλοποιηθεί το Σχέδιο 

Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και τη συνθετική τους αξιολόγηση, οι προτεραιότητες που 

αναδεικνύονται επιβάλουν τον προσδιορισμό των παρακάτω στρατηγικών στόχων του 

Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2007-2013. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
Στόχος 1. Χάραξη εθνικής πολιτικής και καθορισμός στόχων για τη Δημόσια Υγεία. 

Στόχος 2. Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού. 

Στόχος 3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία. 

Στόχος 4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Στόχος 5. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την 

αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απειλών. 

Στόχος 6. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής υγείας. 

Στόχος 7. Ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του ελληνικού 

πληθυσμού σε όλες τις περιφέρειες. 

Στόχος 8. Βελτίωση της ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Στόχος 9. Πληροφορική οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία. 

Στόχος 10 Λογοδοσία και προβολή του συστήματος Δημόσιας Υγείας και αναβάθμιση της 

επικοινωνιακής του πολιτικής. 
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4.3.1 Ανάλυση στρατηγικών στόχων - Προγράμματα και δράσεις 
 

 

Στόχος 1: Χάραξη εθνικής πολιτικής και καθορισμός εθνικών στόχων για τη Δημόσια Υγεία 
 

Σκοπός 

Η διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών για την υγεία και ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων 

σε καίριους τομείς της υγείας του πληθυσμού αποτελεί διεθνώς τη σύγχρονη και 

ολοκληρωμένη κατεύθυνση για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Η χάραξη εθνικής (ή 

περιφερειακής) στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία προϋποθέτει: 

• Τον προσδιορισμό των κύριων προβλημάτων υγείας του πληθυσμού και των 

παραγόντων που τα καθορίζουν. 

• Τον προσδιορισμό του τρόπου και των δυνατοτήτων αντιμετώπισης των 

προβλημάτων αυτών 

• Τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 

• Τη διαμόρφωση προγραμμάτων δράσης για την επίτευξη των στόχων 

• Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής και 

του βαθμού επίτευξης των στόχων. 

Ο 1ος στρατηγικός στόχος του Σχεδίου Δράσης έχει σκοπό τη ενίσχυση της ικανότητας της 

χώρας για τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής Δημόσιας Υγείας και τον καθορισμό στόχων για 

την υγείας του πληθυσμού, σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθύνσεις. 

Η δυνατότητα χάραξης πολιτικών για τη Δημόσια Υγεία αφορά: 

• Τη στρατηγική σε εθνικό επίπεδο 

• Τη στρατηγική σε περιφερειακό επίπεδο 

• Την προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού 

• Τη διατομεακή συνεργασία και την κοινωνική συμμετοχή  

• Το νομοθετικό πλαίσιο. 

 

Δράσεις 

Η υλοποίηση του στόχου 1 περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που αποβλέπουν στην ενίσχυση 

των δυνατοτήτων σχεδιασμού στρατηγικών Δημόσιας Υγείας, σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο. Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

227

  

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 

1.1 Ενίσχυση των δυνατοτήτων της κεντρικής υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του 

Υ.Υ.Κ.Α. και του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας για τη διαμόρφωση 

Εθνικής Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και για τον καθορισμό Εθνικών Στόχων.  

1.2 Προώθηση της κοινωνικής διαβούλευσης για τη Δημόσια Υγεία. 

1.3 Πιλοτική ανάπτυξη περιφερειακής πολιτικής Δημόσιας Υγείας σε επίπεδο μιας 

περιφέρειας.  

1.4 Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο.  

1.5 Επαναοριοθέτηση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών των κεντρικών, περιφερειακών, 

νομαρχιακών και τοπικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

1.6 Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. 

1.7 Κωδικοποίηση διατάξεων για τη Δημόσια Υγεία. 

1.8 Κωδικοποίηση υπαλληλικών διατάξεων στον τομέα της υγείας. 

1.9 Δημιουργία παρατηρητηρίου ανισοτήτων στη Δημόσια Υγεία. 

1.10 Παρακολούθηση της πορείας μεταρρύθμισης στη Δημόσια Υγεία. 

1.11 Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης του προγράμματος, εμπειρογνωμοσυνών και 

αξιολογήσεων - Τεχνική υποστήριξη. 

 

Ένταξη των δράσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

Όλες οι παραπάνω δράσεις παρουσιάζουν άμεση συνάφεια με τους ειδικούς στόχους και τις 

ειδικές κατηγορίες δράσεων του άξονα 1 και 3 του ΕΠ "Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της 

δημόσιας διοίκησης" των οποίων αποτελούν εξειδίκευση στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.   

Επιπλέον: 

• Η υπ΄ αριθμ. 1.7 ειδική δράση κατονομάζεται ήδη ως "έργο-σημαία" του ειδικού 

στόχου 3 του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας". 

• Η υπ΄ αριθμ. 1.6 ειδική δράση αποτελεί συγκεκριμένη πρόταση του  ΥΥΚΑ στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ. 

• Η δράση 1.10 αποτελεί άμεση εξειδίκευση του "έργου-σημαία" "Δημιουργία 

μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής" του ειδικού στόχου 1 του άξονα 

4.  

 

Χρηματοδότηση των δράσεων  

Όλες οι δράσεις του στόχου 1 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ "Βελτίωση 

της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης". 
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 Ανάλυση των δράσεων 

1.1. Ενίσχυση των δυνατοτήτων της κεντρικής υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και του Εθνικού 

Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας για τη διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και 

για τον καθορισμό Εθνικών Στόχων.  

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών 

οργάνων που έχουν την αρμοδιότητα σχεδιασμού της πολιτικής Δημόσιας Υγείας, 

δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας και του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας, να χαράξουν εθνική πολιτική 

και να θέσουν εθνικούς στόχους για τη Δημόσια Υγεία στη χώρα. Υπογραμμίζεται ότι 

η χάραξη εθνικής πολιτικής υγείας προβλέπεται από την πρόσφατη εθνική 

νομοθεσία (Ν 3370/2005). Οι αρμόδιοι όμως φορείς δεν έχουν αναπτύξει ακόμη 

αντίστοιχη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη δράση να αποκτά 

πιλοτικό χαρακτήρα. 

Η δράση αποτελεί εξειδίκευση του ειδικού στόχου 1 του άξονα 1 του ΕΠ Βελτίωση της 

Δημόσιας Διοίκησης. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει: ενίσχυση υποδομών, συλλογή και ανάλυση 

στοιχείων, απασχόληση συμβούλων, εθνικές ημερίδες και συναντήσεις ειδικών 

(workshops) και έκδοση έκθεσης για την προτεινόμενη εθνική στρατηγική. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το αναμενόμενο φυσικό αποτέλεσμα της δράσης είναι 

ένα γραπτό σχέδιο Εθνικής Πολιτικής Υγείας, το οποίο θα περιλαμβάνει εθνικούς 

στόχους και το οποίο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα υποβληθεί από τον 

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Βουλή για έγκριση. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό 

Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας. 

 

1.2. Προώθηση της κοινωνικής διαβούλευσης για τη Δημόσια Υγεία. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην προώθηση της κοινωνικής διαβούλευσης για τη 

Δημόσια Υγεία, με απώτερο σκοπό, τη διασφάλιση της μέγιστης κοινωνικής 

συναίνεσης, συνεργασίας και συμμετοχής στο σχεδιασμό και την υλοποίησης της 

πολιτικής Δημόσιας Υγείας, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Η σημασία της δράσης συνδέεται με τον διατομεακό και κοινωνικό χαρακτήρα της 

Δημόσιας Υγείας, κινείται στο πνεύμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Δημόσια 

Υγεία και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Π.Ο.Υ. για οικοδόμηση κοινωνικών 

συμμαχιών στην υγεία. 

Η δράση αποτελεί εξειδίκευση του ειδικού στόχου 2 "Προώθηση των αρχών της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας" του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας". Επιπλέον, στις "δράσεις-σημαίες" του ειδικού στόχου 2 περιλαμβάνεται η 

"Οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία δομών κοινωνικής διαβούλευσης". 
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Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει την οργάνωση ενός "συντονιστικού κέντρου 

κοινωνικής διαβούλευσης συνολικά για την υγεία" και ενέργειες διαβούλευσης σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω συναντήσεων, ημερίδων, δημοσιεύσεων, 

κοινών ομάδων εργασίας και ιστοσελίδων διαλόγου. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η οργάνωση ενός "συντονιστικού κέντρου κοινωνικής διαβούλευσης για την 

υγεία", με την εξουσιοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

2. Η κατάρτιση και δημοσιοποίηση ενός εθνικού προγράμματος διαδικασιών 

εθνικής και περιφερειακής κοινωνικής διαβούλευσης για τη Δημόσια Υγεία, το 

οποίο θα καταρτισθεί μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τις περιφέρειες και τις ΔΥΠΕ, στο οποίο θα 

καθορίζονται και θα κατονομάζονται τα επιμέρους εθνικά και περιφερειακά 

προγράμματα διαβούλευσης, η αρχή συντονισμού κάθε προγράμματος, οι 

συμμετέχοντες στη διαβούλευση και οι άξονες της διαβούλευσης. 

3. Ένα πρόγραμμα υλοποίησης κάθε συγκεκριμένου προγράμματος 

διαβούλευσης, το οποίο θα καταρτισθεί από την αρμόδια αρχή συντονισμού 

του προγράμματος και θα περιλαμβάνει τους συγκεκριμένους συμμετέχοντες 

στην διαβούλευση, εξειδίκευση των αξόνων διαβούλευσης, καθορισμό της 

διαδικασίας διαβούλευσης, ένα πρόγραμμα ενεργειών διαβούλευσης και ένα 

χρονοδιάγραμμα ενεργειών. 

4. Ένα τελικό κείμενο από κάθε πρόγραμμα διαβούλευσης, που θα περιλαμβάνει 

τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, τις θέσεις ομοφωνίας και τα σημεία 

απόκλισης, το οποίο θα υποβληθεί στις αρμόδιες περιφερειακές και εθνικές 

αρχές. 

5. Μία τουλάχιστον δημόσια εκδήλωση παρουσίασης και δημόσιας συζήτησης 

των αποτελεσμάτων κάθε προγράμματος κοινωνικής διαβούλευσης. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό 

Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, υπηρεσίες και οργανισμοί Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ, 

ΑΕΙ/ΤΕΙ, κοινωνικοί φορείς, κλπ.  

 

1.3. Πιλοτική ανάπτυξη περιφερειακής πολιτικής Δημόσιας Υγείας σε επίπεδο μιας 

περιφέρειας.  

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην πιλοτική ανάπτυξη περιφερειακής πολιτικής 

Δημόσιας Υγείας σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, με σκοπό την απόκτηση και 

διάχυση γνώσης και εμπειρίας στην οικοδόμηση και υλοποίηση τέτοιου είδους 

περιφερειακών στρατηγικών.  
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Η δράση αποτελεί εξειδίκευση του ειδικού στόχου 1 του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας" και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων χάραξης 

περιφερειακών στρατηγικών Δημόσιας Υγείας.  

Ενέργειες: Η δράση θα αναπτυχθεί πιλοτικά σε μια περιφέρεια της χώρας, και θα 

περιλάβει συλλογή και ανάλυση στοιχείων, καθορισμό αναγκών Δημόσιας Υγείας σε 

περιφερειακό επίπεδο, διατομεακή συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, κοινωνική 

διαβούλευση για τις ανάγκες υγείας, καθορισμό περιφερειακών στόχων για τη 

Δημόσια Υγεία, κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων στην υλοποίηση των στόχων και 

αξιολόγηση της δράσης. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης: 

1. Ο ορισμός ενός περιφερειακού φορέα ως επιστημονικού συντονιστή της 

περιφερειακής πολιτικής υγείας. 

2. Ένα κείμενο περιφερειακής πολιτικής Δημόσιας Υγείας, το οποίο θα καθορίζει 

περιφερειακούς στόχους και άξονες δράσης για την επίτευξή τους. 

3. Μια έκθεση αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής της διαδικασίας 

διαμόρφωσης της περιφερειακής στρατηγικής. 

4. Ένα πρόγραμμα δημοσιοποίησης και εκδηλώσεων δημόσιας συζήτησης  της 

πιλοτικής δράσης. 

5. Μια έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεων από τον υπεύθυνο φορέα 

διαχείρισης της πιλοτικής δράσης προς το ΥΥΚΑ, την Περιφέρεια και τις ΔΥΠΕ.  

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΔΥΠΕ, περιφερειακές υπηρεσίες και οργανισμοί Δημόσιας 

Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, κλπ. 

 

1.4. Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην προώθηση της διατομεακής συνεργασίας για τη 

Δημόσια Υγεία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον η δράση αποβλέπει 

στην ενίσχυση και υποβοήθηση των θεσμών διατομεακής συνεργασίας για τη 

Δημόσια Υγεία που προβλέπονται στην πρόσφατη ελληνική νομοθεσία (Ν3370/05 

και 3172/03). 

Η δράση αποτελεί εξειδίκευση του ειδικού στόχου 1 "Βελτίωση των μηχανισμών 

σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών" του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση 

της διοικητικής ικανότητας" και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής 

διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

ΠΟΥ.  

Ενέργειες: Σε εθνικό επίπεδο, η δράση περιλαμβάνει ενέργειες συντονισμού των 

δράσεων μεταξύ υπουργείων και οργανισμών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των 

νόμων 3370/2005 και 3172/2003. 
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Σε περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβάνει ενέργειες συντονισμού και ενίσχυσης της 

συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών και φορέων που 

σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία, και ενέργειες για την ενεργοποίηση των 

προβλεπόμενων από τη νομοθεσία θεσμών. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η κατάρτιση και δημοσιοποίηση ενός εθνικού προγράμματος δράσεων 

διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία, το οποίο θα καταρτισθεί  από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το ΕΣΥΔΥ, στο οποίο θα 

καθορίζονται και θα κατονομάζονται τα επιμέρους εθνικά και περιφερειακά 

προγράμματα διατομεακής δράσης και οι στόχοι τους στο πεδίο της Δημόσιας 

Υγείας, ο φορέας συντονισμού και η διαδικασία οργάνωσης. 

2. Ένα πρόγραμμα υλοποίησης κάθε συγκεκριμένου προγράμματος διατομεακής 

συνεργασίας, το οποίο θα καταρτισθεί από τον φορέα συντονισμού και θα 

περιλαμβάνει: καθορισμό των εμπλεκομένων φορέων, καθορισμό των στόχων, 

καθορισμό του προγράμματος υλοποίησης της διατομεακής συνεργασίας και 

ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών. 

3. Ένα ενδιάμεσο κείμενο για τις δράσεις και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει 

κάθε εμπλεκόμενος φορέας . 

4. Μια τελική έκθεση παρουσίασης και αξιολόγησης του προγράμματος 

διατομεακής συνεργασίας, η οποία θα υποβληθεί στις αρμόδιες περιφερειακές 

και εθνικές αρχές. 

5. Μία τουλάχιστον δημόσια εκδήλωση παρουσίασης και δημόσιας συζήτησης 

των αποτελεσμάτων κάθε προγράμματος διατομεακής συνεργασίας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό 

Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, Περιφέρειες, ΔΥΠΕ - περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας 

Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ κλπ. 

 

1.5. Επαναοριοθέτηση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών των κεντρικών, περιφερειακών, 

νομαρχιακών και τοπικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην επαναοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και 

λειτουργιών μεταξύ των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας όλων των επιπέδων. Σκοπός 

της δράσης είναι ο σαφής καθορισμός και η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και των 

συναρμοδιοτήτων μεταξύ των κεντρικών, περιφερειακών, νομαρχιακών και τοπικών 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Η ανάγκη της δράσης αυτής προκύπτει (α) από την 

υπαγωγή των υφισταμένων στους νομούς υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και (β) από την πρόσφατη νομοθεσία για τη Δημόσια 

Υγεία όσον αφορά τη λειτουργία των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών. 
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Η δράση αποτελεί εξειδίκευση του ειδικού στόχου 1 "Βελτίωση των μηχανισμών 

σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών" του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση 

της διοικητικής ικανότητας".  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει (α) μελέτη επαναοριοθέτησης των αρμοδιοτήτων 

μεταξύ των υπηρεσιών, (β) ενέργειες διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκομένων 

διοικητικών αρχών (κράτος, αυτοδιοίκηση κλπ) καθώς και των εμπλεκομένων 

υπηρεσιών και (γ) προτάσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το αναμενόμενο φυσικό αποτέλεσμα της δράσης είναι 

μια μελέτη, στην οποία θα γίνεται λεπτομερής προσδιορισμός των υφισταμένων 

αρμοδιοτήτων και συναρμοδιοτήτων, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σε 

θεσμικό και νομικό επίπεδο η άσκηση κάθε αρμοδιότητας και θα συνοδεύεται από 

την υποβολή προτάσεων για τη νομική και θεσμική επαναοριοθέτση των ρόλων 

κατά την άσκηση κάθε συγκεκριμένης αρμοδιότητας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο ΥΥΚΑ, ΔΥΠΕ - περιφερειακές υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας, ΝΑ - νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ κλπ. 

 

1.6. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. 

Σκοπός: Η ευθύνη της Δημόσιας Υγείας ανήκει στο ΥΥΚΑ και τις από αυτό 

εποπτευόμενες υπηρεσίες, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ανήκουν στην 

τοπική αυτοδιοίκηση. Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος 

παρακολούθησης (monitoring) και συνεχούς αξιολόγησης των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, σε ότι αφορά την 

τήρηση των νομικών διατάξεων, επιστημονικών κατευθύνσεων και οδηγιών 

Δημόσιας Υγείας.  

Η δράση αποτελεί εξειδίκευση του ειδικού στόχου 1 "Βελτίωση των μηχανισμών 

σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών" του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση 

της διοικητικής ικανότητας". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης 

και ενέργειες ενημέρωσης, συνεργασίας, προβολής και προώθησης της 

αξιοποίησης του συστήματος από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μια μελέτη για την οργάνωση του συστήματος παρακολούθησης, στην 

οποία θα προσδιορίζεται το νομικό υπόβαθρο και το νομικό πλαίσιο της 

εποπτείας και θα γίνεται καθορισμός του μηχανισμού παρακολούθησης, των 

αντικείμενων και παραμέτρων παρακολούθησης, των δεικτών και των 
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στοιχείων παρακολούθησης, καθώς και των διαδικασιών αξιολόγησης, 

ελέγχου, και επίλυσης διαφορών. 

2. Μια απόφαση που ορίζει την φυσική οργάνωση του συστήματος 

παρακολούθησης. 

3. Η φυσική ύπαρξη των αποτελεσμάτων της λειτουργίας του συστήματος, η 

οποία τεκμηριώνεται μέσω των προβλεπόμενων τακτικών εκθέσεων και 

αναφορών του προς το ΥΥΚΑ. 

4. Μια έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας του συστήματος από εξωτερικό 

αξιολογητή, μετά από ορισμένο διάστημα λειτουργίας του (2 ή 3 χρόνια). 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και φορείς 

σχετικά εξουσιοδοτημένοι από το ΥΥΚΑ. 

 

1.7. Κωδικοποίηση διατάξεων για τη Δημόσια Υγεία. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στη κατάρτιση ενός κώδικα διατάξεων που αφορούν τη 

Δημόσια Υγεία.  

Η δράση προβλέπεται ήδη ως "έργο-σημαία" του ειδικού στόχου 3 "Βελτίωση της 

ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων" του άξονα 1 του ΕΠ 

"Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει γραπτή και ηλεκτρονική κωδικοποίηση των 

διατάξεων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία και οργάνωση μόνιμης βάσης 

κωδικοποιημένων διατάξεων Δημόσιας Υγείας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το αναμενόμενο φυσικό αποτέλεσμα της δράσης είναι 

η κατάρτιση ενός Κώδικα  Διατάξεων Δημόσιας Υγείας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και φορείς 

σχετικά εξουσιοδοτημένοι από το ΥΥΚΑ. 

 

1.8. Κωδικοποίηση υπαλληλικών διατάξεων στον τομέα της υγείας. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στη κατάρτιση ενός κώδικα διατάξεων που αφορούν 

στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα υγείας, με έμφαση 

στις ειδικές διατάξεις για το που αφορούν αποκλειστικά τον τομέα της υγείας. Η 

σκοπιμότητα της δράσης είναι φανερό ότι είναι ευρύτερη από τα όρια της Δημόσιας 

Υγείας και καλύπτει το σύνολο του τομέα της υγείας.  

Η δράση αποτελεί εξειδίκευση του ειδικού στόχου 3 " Βελτίωση της ποιότητας των 

νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων"  του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει γραπτή και ηλεκτρονική κωδικοποίηση των 

διατάξεων που αφορούν τη Δημόσια Υγεία και οργάνωση μόνιμης βάσης 
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κωδικοποιημένων διατάξεων σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου 

τομέα υγείας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το αναμενόμενο φυσικό αποτέλεσμα της δράσης είναι 

η κατάρτιση ενός Κώδικα  Διατάξεων Ανθρώπινου Δυναμικού του τομέα Υγείας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και φορείς 

σχετικά εξουσιοδοτημένοι από το ΥΥΚΑ. 

 

1.9. Δημιουργία παρατηρητηρίου ανισοτήτων στη Δημόσια Υγεία. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου των ανισοτήτων 

στη Δημόσια Υγεία, και εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του ΠΟΥ για τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων στη Δημόσια 

Υγεία. 

Η δράση αποτελεί εξειδίκευση του ειδικού στόχου 2 "Ενδυνάμωση των δομών 

παραγωγής πολιτικής και εφαρμογής μέτρων ισότητας" του άξονα 3 του ΕΠ 

"Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας".  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου ανίχνευσης, 

προσδιορισμού και ανάλυσης των κοινωνικών ανισοτήτων στη Δημόσια Υγεία, το 

οποίο επιπλέον θα μπορεί να υποδείξει προτάσεις και μέτρα περιορισμού των 

παρατηρούμενων ανισοτήτων. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μια μελέτη για την οργάνωση του παρατηρητηρίου, στην οποία θα 

προσδιορίζεται ο σκοπός του, η οργάνωση και λειτουργία του, το αντικείμενο 

και τα παραδοτέα της λειτουργίας του, ο μηχανισμός εποπτείας του 

παρατηρητηρίου. 

2. Η ίδρυση και οργάνωση του παρατηρητηρίου. 

3. Η ύπαρξη των αποτελεσμάτων της λειτουργίας του παρατηρητηρίου, 

σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα υποβολής εκθέσεων και 

αναφορών. 

4. Μια έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας του παρατηρητηρίου από 

εξωτερικό αξιολογητή, μετά από ορισμένο διάστημα λειτουργίας του (2 ή 3 

χρόνια). 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΑΕΙ/ΤΕΙ, 

ΕΣΔΥ και οργανισμοί του ΥΥΚΑ. 
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1.10 Παρακολούθηση της πορείας μεταρρύθμισης στη Δημόσια Υγεία. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην ενίσχυση της διαδικασίας παρακολούθησης της 

πορείας των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στη Δημόσια Υγεία από πλευράς του 

Υπουργείου Υγείας. 

Η δράση αποτελεί εξειδίκευση του ειδικού στόχου 1 "Βελτίωση των μηχανισμών 

σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών" του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση 

της διοικητικής ικανότητας". 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μία μελέτη του ΥΥΚΑ στο οποίο θα καθορίζεται ο μηχανισμός 

παρακολούθησης, τα αντικείμενα παρακολούθησης, τα κριτήρια και οι 

δείκτες παρακολούθησης κάθε τομέα της μεταρρύθμισης. 

2. Μια απόφαση που ορίζει την φυσική ύπαρξη του μηχανισμού 

παρακολούθησης. 

3. Η φυσική ύπαρξη των αποτελεσμάτων της λειτουργίας του μηχανισμού, η 

οποία τεκμηριώνεται μέσω των προβλεπόμενων τακτικών εκθέσεων και 

αναφορών του προς το ΥΥΚΑ. 

4. Μια έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας του μηχανισμού από εξωτερικό 

αξιολογητή, μετά από ορισμένο διάστημα λειτουργίας του (2 ή 3 χρόνια). 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και φορείς 

σχετικά εξουσιοδοτημένοι από το ΥΥΚΑ. 

 

1.11 Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης του προγράμματος, εμπειρογνωμοσυνών και 

αξιολογήσεων - Τεχνική υποστήριξη. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης 

των ενεργειών του στόχου 1 και αφορά τις δράσεις 1.1, 1.3, 1.6 και 1.9, καθώς και τις 

αξιολογήσεις για τις δράσεις 1.4 - 1.10. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και 

αξιολογήσεων, με κριτήρια επιτυχίας την αποδοχή κάθε μελέτης ή 

εμπειρογνωμοσύνης. 
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Στόχος 2. Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού 
 

Σκοπός 

Η αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού και των 

παραγόντων που την καθορίζουν αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα όλων των 

σύγχρονων ευρωπαϊκών και διεθνών στρατηγικών για τη Δημόσια Υγεία.  

Το σύστημα παρακολούθησης της υγείας περιλαμβάνει: 

1. Τις πηγές των πληροφοριών. 

2. Το σύστημα συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων. 

3. Τους δείκτες υγείας του πληθυσμού.  

4. Τις μελέτες αξιολόγησης των δεικτών και των στοιχείων. 

Το σύστημα παρακολούθησης της υγείας πρέπει να είναι σε θέση παρέχει στοιχεία για: 

• Την κατάσταση της υγείας και τα κύρια προβλήματα υγείας.  

• Τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν την υγεία. 

• Την πορεία της κατάστασης της υγείας. 

• Την κατάσταση της υγείας κατά περιφέρεια και τόπο. 

• Την κατάσταση της υγείας ευπαθών και μειονεκτικών ομάδων. 

• Την διαπίστωση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία. 

Με βάση τα παραπάνω το σύστημα παρακολούθησης της υγείας που προτείνεται στο 

πλαίσιο του Στόχου 2, θα περιλαμβάνει: 

• Παρακολούθηση των αιτίων θανάτου. 

• Παρακολούθηση του καρκίνου. 

• Επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων. 

• Παρακολούθηση των αιτίων νοσηλείας στα νοσοκομεία. 

• Παρακολούθηση των ατομικών παραγόντων υγείας. 

• Επιτήρηση της διατροφής. 

• Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών καθοριστών της υγείας. 

Ειδικότερα οι δράσεις του Στόχου 2 έχουν σκοπό α). να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τους 

μηχανισμούς και τις πηγές των στοιχείων για την υγεία καθώς και την ποιότητα της 

επεξεργασίας τους σε εθνικό επίπεδο (δράσεις 2.1 ως 2.7) και πιλοτικά σε περιφερειακό 

επίπεδο (δράση 2.8) και β) να ενισχύσουν την επιστημονική αξιολόγηση των στοιχείων, με την 

εκπόνηση μελετών για την υγεία του πληθυσμού, σε εθνικό επίπεδο (δράση 2.9) και πιλοτικά σε 

περιφερειακό επίπεδο (δράση 2.10).  

Επιπρόσθετα οι δράσεις του Στόχου 2 παρουσιάζουν συσχέτιση και αντιστοιχία με τις δράσεις 

του Στόχου 1 και συγκεκριμένα:  
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• οι δράσεις 2.1 ως 2.7 και 2.9 έρχονται να υποστηρίξουν την οικοδόμηση μιας Εθνικής 

Πολιτικής Δημόσιας Υγείας, όπως προβλέπεται με τη δράση 1.1, ενώ 

• οι δράσεις 2.8 και 2.10 έρχονται  να υποστηρίξουν την οικοδόμηση περιφερειακών 

πολιτικών Δημόσιας Υγείας, όπως πιλοτικά προβλέπεται με τη δράση 1.3." 

 

Δράσεις 

Η υλοποίηση αυτού του στόχου περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που στοχεύουν (α) στην 

ανάπτυξη και ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης της υγείας και της επιδημιολογικής 

εποπτείας (δράσεις 2.1-2.8) και (β) στη βελτίωση του τρόπου αξιολόγησης των στοιχείων 

(δράσεις 2.9 και 2.10), τόσο σε εθνικό όσο και  σε περιφερειακό επίπεδο.  

Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες. 

 
   

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2 

2.1 Αναδιοργάνωση του εθνικού μηχανισμού συλλογής και ανάλυσης 

πληροφοριών για την υγεία. 

2.2 Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης του καρκίνου (Εθνικό 

Αρχείο Νεοπλασιών). 

2.3 Βελτίωση του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων - 

Δημιουργία επιδημιολογικού κέντρου αναφοράς. 

2.4 Ανάπτυξη δικτύων για την επιδημιολογική επιτήρηση. 

2.5 Οργάνωση εθνικού συστήματος διατροφικής εποπτείας. 

2.6 Ενίσχυση των δράσεων για την επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων στις 

ιδιωτικές μονάδες υγείας. 

2.7 Ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης των πλοίων. 

2.8 Πιλοτική ανάπτυξη περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης της υγείας του 

πληθυσμού.  

2.9 Εκπόνηση εθνικής μελέτης για την κατάστασης της υγείας του ελληνικού 

πληθυσμού. 

2.10 Εκπόνηση περιφερειακών μελετών για την κατάστασης της υγείας και τις ανάγκες 

υγείας του πληθυσμού. 

2.11 Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης του προγράμματος, εμπειρογνωμοσυνών και 

αξιολογήσεων - Τεχνική υποστήριξη. 

 

Ένταξη των δράσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

Οι αναφερόμενες δράσεις εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ως 

ακολούθως. 
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• Οι δράσεις 2.1, 2.5, 2.8, 2.9 και 2.10 εντάσσονται στον άξονα 4 του ΕΠ "Βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης. 

• Οι δράσεις 2.2, 2.3 και 2.4 αποτελούν ήδη συγκεκριμένες προτάσεις του ΥΥΚΑ στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ, ενταγμένες η μεν δύο πρώτες στο ΠΕΠ Αττικής, η δε 3η στο 

τομεακό ΕΠ "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού".   

• Οι δράσεις 2.6 και 2.7 εντάσσονται στους στόχους των αξόνων Δ1-Δ3 του ΕΠ 

"Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού".  
 

Χρηματοδότηση των δράσεων  

• Οι δράσεις 2.1, 2.5, 2.8, 2.9 και 2.10 θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ "Βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης. 

• Οι δράσεις 2.2 και 2.3 θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Αττικής. 

• Οι δράσεις 2.4, 2.6 και 2.7 θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ "Ανάπτυξη ανθρώπινων 

πόρων".   
 

 Ανάλυση των δράσεων 

2.1. Αναδιοργάνωση του εθνικού μηχανισμού συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών για 

την υγεία. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την 

αναδιοργάνωση του εθνικού μηχανισμού συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων 

για την υγεία του ελληνικού πληθυσμού και ειδικότερα, στη βελτίωση των πηγών των 

πληροφοριών, των διαδικασιών συλλογής, της επεξεργασίας και ανάλυσης των 

στοιχείων, κλπ. 

Η δράση εντάσσεται στην προτεραιότητα "Βελτίωση των μηχανισμών σχεδιασμού και 

εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών" του ΕΠ "Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας" και 

μπορεί να ενταχθεί ως δράση του άξονα 4 "Τεχνική υποστήριξη" του προγράμματος.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει μια βασική μελέτη για την αναδιοργάνωση του όλου 

μηχανισμού και τις υποστηρικτικές μελέτες που απαιτούνται, ενέργειες βελτίωσης των 

συστημάτων και λειτουργιών των φορέων συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων, την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων αυτών, ενέργειες επιστημονικής 

υποστήριξης, προώθησης της συνεργασίας των φορέων κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μια μελέτη για την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του συστήματος 

παρακολούθησης της υγείας, η οποία θα καθορίζει τις πηγές των στοιχείων, 

τους δείκτες παρακολούθησης, την απαιτούμενη επεξεργασία και ανάλυση των 

στοιχείων και τον τρόπο αξιολόγησης των δεδομένων για την υγεία του 

πληθυσμού. 

2. Η έγκριση ενός συγκεκριμένου προγράμματος παρεμβάσεων και ενεργειών για 
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την εφαρμογή της μελέτης και την αναδιοργάνωση του συστήματος. 

3. Η ανάπτυξη των υποδομών και συστημάτων του φορέα που θα έχει την 

ευθύνη συντονισμού και διαχείρισης των στοιχείων για την υγεία. 

4. Ο εκσυγχρονισμός και βελτίωση των συστημάτων των φορέων που είναι 

αρμόδιοι για τη συλλογή επιμέρους ομάδων πληροφοριών (υπηρεσίες 

στατιστικής της ΕΣΥΕ, του ΥΥΚΑ, οργανισμών Δημόσιας Υγείας κλπ) 

5. Η δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων για την υγεία.  

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και φορείς 

σχετικά εξουσιοδοτημένοι από το ΥΥΚΑ. 
 

2.2. Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης του καρκίνου (Εθνικό Αρχείο 

Νεοπλασιών). 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην αναδιοργάνωση του συστήματος 

παρακολούθησης του καρκίνου στην Ελλάδα, μέσω του Εθνικού Αρχείου 

Νεοπλασιών. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας "Ανάπτυξη των κοινωνικών 

υποδομών" του ΠΕΠ Αττικής. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει μελέτη/επιχειρησιακό σχέδιο για το Εθνικό Αρχείο 

Νεοπλασιών (ΕΑΝ), ανάπτυξη των υποδομών και των συστημάτων του, ανάπτυξη των 

δικτύων καταγραφής των δεδομένων και εφαρμογή προγράμματος λειτουργικής 

αναδιοργάνωσης του. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μια μελέτη η οποία θα καθορίζει τον εννοιολογικό προσδιορισμό των 

καταχωρούμενων περιστατικών, πηγών και στοιχείων, τις πηγές των στοιχείων, 

τα καταχωρούμενα στοιχεία, τους δείκτες παρακολούθησης, την κατανομή 

ρόλων και αρμοδιοτήτων για την λειτουργία του συστήματος, την εγγύηση της 

τήρησης του απορρήτου των στοιχείων, ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία και 

ανάλυση των στοιχείων και τον τρόπο περιοδικής παρουσίασης της πορείας 

των δεδομένων. 

2. Η έγκριση ενός συγκεκριμένου προγράμματος παρεμβάσεων και ενεργειών για 

την εφαρμογή της μελέτης και την αναδιοργάνωση του συστήματος. 

3. Η οργάνωση των δικτύων και των διαδικασιών καταγραφής των κρουσμάτων 

καρκίνου και η φυσική ύπαρξη των αποτελεσμάτων της λειτουργίας του 

συστήματος καταγραφής. 

4. Μια έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας του συστήματος από εξωτερικό 

αξιολογητή, μετά από ορισμένο διάστημα λειτουργίας του (2 ή 3 χρόνια). 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΥΥΚΑ και ΚΕΕΛΠΝΟ. 
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2.3. Βελτίωση του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων - 

Δημιουργία επιδημιολογικού κέντρου αναφοράς. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στη βελτίωση του συστήματος επιδημιολογικής 

επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων στη χώρα, με την δημιουργία ενός 

επιδημιολογικού κέντρου αναφοράς. 

Η δράση εντάσσεται στον άξονα δράσης "Ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών" του 

ΠΕΠ Αττικής και έχει περιληφθεί ήδη στις προτάσεις του ΥΥΚΑ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες μελετών, ανάπτυξης υποδομών και 

λειτουργίας του κέντρου. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μια μελέτη (i) αξιολόγησης και προσδιορισμού των προβλημάτων του 

υφιστάμενου συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης και (ii) κατάρτισης ενός 

επιχειρησιακού σχεδίου για την αναδιοργάνωση του συστήματος και τη 

δημιουργία, το σκοπό, την οργάνωση και λειτουργία του επιδημιολογικού 

κέντρου αναφοράς και της προσαρμογής του στις απαιτήσεις των 

ευρωπαϊκών δικτύων επιδημιολογικής παρακολούθησης.  

2. Η έγκριση ενός συγκεκριμένου προγράμματος παρεμβάσεων και ενεργειών για 

την εφαρμογή της μελέτης, την ίδρυση του επιδημιολογικού κέντρου και την 

αναδιοργάνωση του όλου συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης 

3. Η ίδρυση, φυσική ύπαρξη, ανάπτυξη των υποδομών και συστημάτων και η 

λειτουργία του κέντρου. 

4. Μια έκθεση αξιολόγησης της αναδιοργάνωσης του συστήματος από 

εξωτερικό αξιολογητή, μετά από ορισμένο διάστημα λειτουργίας του (2 ή 3 

χρόνια). 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΚΕΕΛΠΝΟ ή 

φορείς σχετικά εξουσιοδοτημένοι από το ΥΥΚΑ. 

 

2.4. Ανάπτυξη δικτύων για την επιδημιολογική επιτήρηση. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στη βελτίωση των δικτύων επιδημιολογικής επιτήρησης 

της υγείας του πληθυσμού, σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο. 

Η δράση έχει προταθεί ήδη από το ΥΥΚΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνων Πόρων". 

Ο σκοπός της δράσης συγκλίνει με εκείνον της δράσης 2.3, με την οποία θα 

μπορούσε να συγχωνευθεί. Εντούτοις, το γεγονός ότι τα δύο σκέλη του 

προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης έχουν διαφορετική χρηματοδότηση, 

επιβάλλει το χωρισμό του σε δύο δράσεις.  
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Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ανάπτυξης και υποστήριξης των δικτύων 

επιδημιολογικής επιτήρησης, με εμπλοκή ιατρών ή άλλων επιστημόνων του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η ίδρυση τριών τουλάχιστον νέων δικτύων επιδημιολογικής επιτήρησης.  

2. Τουλάχιστον ο διπλασιασμός  του αριθμού των εμπλεκομένων στα δίκτυα 

επιδημιολογικής επιτήρησης ιατρών, επιστημόνων, εργαστηρίων και μονάδων.  

3. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επιτήρησης. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΚΕΕΛΠΝΟ, ΔΥΠΕ - περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας 

Υγείας, άλλοι περιφερειακοί φορείς Δημόσιας Υγείας, νομικά πρόσωπα και ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

 

2.5. Οργάνωση εθνικού συστήματος διατροφικής εποπτείας. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην οργάνωση ενός εθνικού συστήματος διατροφικής 

εποπτείας στην Ελλάδα, για την παρακολούθηση των διατροφικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την υγεία.   

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων των αξόνων Δ1-Δ3 του ΕΠ "Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού".  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει μια μελέτη για την οργάνωση του συστήματος 

διατροφικής εποπτείας, ενέργειες ανάπτυξης των συστημάτων και υποδομών του 

φορέα διαχείρισης του συστήματος, ενέργειες επιστημονικής υποστήριξης, 

προώθησης της συνεργασίας κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μια μελέτη για την οργάνωση του συστήματος διατροφικής εποπτείας, η οποία 

θα καθορίζει τις υπό παρακολούθηση διατροφικές παραμέτρους, τις πηγές 

των στοιχείων, τους δείκτες παρακολούθησης, την απαιτούμενη επεξεργασία 

και ανάλυση των στοιχείων και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του 

συστήματος. 

2. Η έγκριση ενός συγκεκριμένου προγράμματος ενεργειών για την εφαρμογή της 

μελέτης και την οργάνωση του συστήματος. 

3. Η ανάπτυξη των υποδομών και συστημάτων του φορέα που θα έχει την 

ευθύνη του εθνικού μηχανισμού διατροφικής εποπτείας. 

4. Η δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων για τη διατροφή στην Ελλάδα.  

5. Μια έκθεση αξιολόγησης του συστήματος διατροφικής εποπτείας από 

εξωτερικό αξιολογητή, μετά από ορισμένο διάστημα λειτουργίας του (2 ή 3 

χρόνια). 
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Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φορείς 

σχετικά εξουσιοδοτημένοι από το ΥΥΚΑ. 

 

2.6. Ενίσχυση των δράσεων για την επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων στις ιδιωτικές 

μονάδες υγείας. 

Σκοπός: Η δράση έχει σκοπό την ενίσχυση των πρωτοβουλιών των ιδιωτικών μονάδων 

υγείας για την παρακολούθηση και επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων που 

παρατηρούνται στις ιδιωτικές μονάδες, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό τους. Η 

σκοπιμότητα της δράσης προκύπτει ανάγλυφα από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν 

υπάρχει καμία πρωτοβουλία ή δραστηριότητα που να στοχεύει στον έλεγχο των 

νοσοκομειακών λοιμώξεων στον ιδιωτικό τομέα, ούτε είναι γνωστή η σημερινή έκταση 

του προβλήματος που αντιπροσωπεύει για τη Δημόσια Υγεία. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων των αξόνων Δ1-Δ3 του ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των 

διοικήσεων και των στελεχών των ιδιωτικών μονάδων υγείας, ενέργειες ενθάρρυνσης 

των πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα για την επιτήρηση των νοσοκομειακών 

λοιμώξεων στις ιδιωτικές μονάδες, οργάνωση μηχανισμών δήλωσης και καταγραφής 

των κρουσμάτων, ενέργειες προώθησης της συνεργασίας με τους δημόσιους φορείς 

επιδημιολογικής εποπτείας κλπ.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι:  

1. Η οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος δράσεων 

ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κατάρτισης των διοικήσεων και των 

στελεχών των ιδιωτικών μονάδων. 

2. Η εκπόνηση μελετών για την επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων στον 

ιδιωτικό τομέα. 

3. Η ανάπτυξη  συστημάτων επιτήρησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων από τις 

ίδιες τις ιδιωτικές μονάδες υγείας.  

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Συλλογικοί ιδιωτικοί φορείς, επιχειρήσεις και ομάδες 

επιχειρήσεων παροχής ιδιωτικών νοσοκομειακών υπηρεσιών. 

 

2.7. Ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης των πλοίων. 

Σκοπός: Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην 

οργάνωση της επιδημιολογικής επιτήρησης των επιβατικών πλοίων και στην ανάπτυξη 

συστημάτων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας στις θαλάσσιες μεταφορές. Η δράση 

περιλαμβάνει ενέργειες μελετών και ερευνών, ανάπτυξη και έλεγχο μεθόδων, πιλοτικές 

ενέργειες προώθησης της επιτήρησης στην πράξη, ενέργειες ανάπτυξης, δοκιμής και 

αξιολόγησης μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας στα πλοία, επιστημονικές 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

243

συνεργασίες και εκδηλώσεις, διεθνείς συνεργασίες, ενέργειες διάδοσης/διάχυσης των 

αποτελεσμάτων, εκπαίδευση κλπ. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων των αξόνων Δ1-Δ3 του ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι:  

1. Η λειτουργία ενός τουλάχιστον συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης των 

πλοίων στην Ελλάδα και 

2. Η ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας στις 

θαλάσσιες μεταφορές.  

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Επιστημονικοί και υπηρεσιακοί φορείς που σχετίζονται με την 

επιδημιολογική επιτήρηση και την προστασία της Δημόσιας Υγείας στα πλοία. 

 

2.8. Πιλοτική ανάπτυξη περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης της υγείας του 

πληθυσμού.  

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία ενός μηχανισμού 

παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού σε επίπεδο μιας αναπτυξιακής 

περιφέρειας με σκοπό να υποστηρίξει την πιλοτική ανάπτυξη περιφερειακής πιλοτικής 

υγείας στην ίδια περιφέρεια. Δηλαδή είναι συμπληρωματική ενέργεια με τη Δράση 1.3.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες εκπόνησης μελέτης, ανάπτυξης υποδομών, 

συστημάτων και τεχνογνωσίας, συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών για την 

υγεία, ανάπτυξης και βελτίωσης των πηγών των πληροφοριών, οργάνωσης των 

διαδικασιών συλλογής, επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων, ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού του, ενέργειες υποστήριξης της λειτουργίας του συστήματος 

και ενέργειες διάδοσης/διάχυσης των εμπειριών, επιτευγμάτων και συμπερασμάτων 

του.  

Η δράση εντάσσεται στην προτεραιότητα "Βελτίωση των μηχανισμών σχεδιασμού και 

εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών" του ΕΠ "Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας" και 

μπορεί να ενταχθεί ως δράση του άξονα 4 "Τεχνική υποστήριξη" του προγράμματος.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η εκπόνηση μελέτης η οποία θα καθορίζει τις πηγές των στοιχείων, τους δείκτες 

παρακολούθησης, τον υπεύθυνο φορέα για κάθε ενότητα πληροφοριών, τον 

υπεύθυνο φορέα του όλου συστήματος παρακολούθησης, την απαιτούμενη 

επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων και τον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας του μηχανισμού. 

2. Η έγκριση ενός συγκεκριμένου προγράμματος ενεργειών για την εφαρμογή της 

μελέτης και την οργάνωση του μηχανισμού. 

3. Η ανάπτυξη των υποδομών και συστημάτων του φορέα που θα έχει την 
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ευθύνη του περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης της υγείας. 

4. Η δημιουργία μιας περιφερειακής βάσης δεδομένων για την υγεία.  

5. Μια έκθεση αξιολόγησης του συστήματος από εξωτερικό αξιολογητή, μετά 

από ορισμένο διάστημα λειτουργίας του (2 ή 3 χρόνια). 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΔΥΠΕ - περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, άλλοι 

περιφερειακοί φορείς Δημόσιας Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

 

2.9. Εκπόνηση εθνικής μελέτης για την κατάστασης της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην εκπόνηση μιας εθνικής μελέτης για την κατάσταση 

της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, ως μελέτης-αναφοράς για το σχεδιασμό και τη 

χάραξη πολιτική υγείας. 

Η δράση μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο του άξονα "Τεχνικής υποστήριξης" του 

τομεακού προγράμματος "Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας".  

Ενέργειες και αναμενόμενα αποτελέσματα: Το αναμενόμενο φυσικό αποτέλεσμα της 

δράσης είναι η εκπόνηση μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ανάλυση και 

αξιολόγηση των δεικτών θνησιμότητας, των δεικτών νοσηρότητας, των καθοριστικών 

της υγείας παραγόντων, των διαχρονικών τάσεων που παρατηρούνται, των 

γεωγραφικών και κοινωνικών διαφοροποιήσεων και καθορισμό των κύριων 

προβλημάτων και των τομέων προτεραιότητας δράσης. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΕΣΥΔΥ, ΕΣΔΥ, 

οργανισμοί Δημόσιας Υγείας ή ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

 

2.10. Εκπόνηση περιφερειακών μελετών για την κατάστασης της υγείας και τις ανάγκες υγείας 

του πληθυσμού. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην εκπόνηση μιας μελέτης για την κατάστασης της 

υγείας του πληθυσμού κάθε αναπτυξιακής περιφέρειας, ως μελέτης-αναφοράς για το 

σχεδιασμό και τη χάραξη περιφερειακής πολιτικής υγείας. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του άξονα "Τεχνικής υποστήριξης" των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

Ενέργειες και αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της 

δράσης είναι η εκπόνηση 5 περιφερειακών μελετών, οι οποίες θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν ανάλυση και αξιολόγηση των δεικτών θνησιμότητας, των δεικτών 

νοσηρότητας, των καθοριστικών της υγείας παραγόντων, των διαχρονικών τάσεων 

που παρατηρούνται, των γεωγραφικών και κοινωνικών διαφοροποιήσεων, τον 

καθορισμό των κύριων προβλημάτων και των τομέων προτεραιότητας δράσης κάθε 

περιφέρειας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Περιφερειακοί φορείς Δημόσιας Υγείας, νομικά πρόσωπα 

και ΑΕΙ/ΤΕΙ. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

245

 

2.11. Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης του προγράμματος, εμπειρογνωμοσυνών και 

αξιολογήσεων - Τεχνική υποστήριξη. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης ή 

εμπειρογνωμοσυνών που απαιτούνται για τις δράσεις 2.1 - 2.8. 

Ενέργειες και αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της 

δράσης είναι η ολοκλήρωση και παραλαβή των απαιτούμενων μελετών, 

εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων. 
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Στόχος 3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία 
 

 

Σκοπός 

Η Δημόσια Υγεία είναι ένας τομέας κατεξοχήν έντασης εργασίας. Συνεπώς, το ανθρώπινο 

δυναμικό αποτελεί την κύρια δύναμη και την κύρια επένδυση της Δημόσιας Υγείας. 

Παράλληλα, αποτελεί το κρισιμότερο «αδύνατο» σημείο του συστήματος Δημόσιας Υγείας στη 

χώρα μας, όπως αποδείχτηκε από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Για αυτούς τους λόγους η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

αναδεικνύεται σε καίρια προτεραιότητα του Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. 

Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης επιχειρεί να εισάγει μια νέα φιλοσοφία και ένα νέο τρόπο 

λειτουργίας του συστήματος Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας. Η επιτυχία του εγχειρήματος 

σχετίζεται άμεσα με την κατανόηση της αποστολής και των ρόλων του προσωπικού των 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας αλλά και των άλλων τομέων που σχετίζονται με τη Δημόσια 

Υγεία. Προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης είναι η κατάρτιση 

του άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού στις μεθόδους πρόληψης και 

προαγωγής υγείας καθώς και στο σύγχρονο τρόπο λειτουργίας της Δημόσιας Υγείας. 

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει δράσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα 

από την παραγωγή στελεχών μέχρι τη δια βίου εκπαίδευση. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: 

 

• Αναμόρφωση και ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

• Εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης των στελεχών όλων των φορέων - Δημόσιας Υγείας. 

• Κατάρτιση των στελεχών της Δημόσιας Υγείας. 

• Κατάρτιση των στελεχών άλλων τομέων του συστήματος υγείας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης σε θέματα Δημόσιας Υγείας. 

• Κατάρτιση εκπαιδευτικών σε τομείς που σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία στα σχολεία 

και την παιδική και εφηβική ηλικία. 

• Οργάνωση συστήματος δια βίου εκπαίδευσης. 

 

Δράσεις 

Η υλοποίηση του στόχου αυτού περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις. 
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 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3 

3.1 Αναμόρφωση και διεύρυνση προγραμμάτων ιατρικών και παραϊατρικών 

σπουδών στη Δημόσια Υγεία. 

3.2 Υποστήριξη και εκσυγχρονισμός των Επαγγελματικών Σχολών του Τομέα Υγείας 

(ΤΕΕ, ΙΕΚ). 

3.3 Πιλοτική λειτουργία Εθνικής Σχολής Αγροτικής Υγιεινής Θεσσαλίας. 

3.4 Εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης στελεχών Δημόσιας Υγείας ΥΥΚΑ και 

περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

3.5 Κατάρτιση των στελεχών Δημόσιας Υγείας των δημόσιων υπηρεσιών. 

3.6 Κατάρτιση στελεχών στον τομέα της εποπτείας της αγοράς τροφίμων. 

3.7 Κατάρτιση προσωπικού των μονάδων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής 

φροντίδας σε θέματα διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μέσα στις μονάδες. 

3.8 Κατάρτιση οδοντίατρων και προσωπικού οδοντιατρικών μονάδων σε θέματα 

διασφάλισης ποιότητας και προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 

3.9 Ειδικά προγράμματα (ημερίδες) ευαισθητοποίησης - επιμόρφωσης δασκάλων 

και καθηγητών σε θέματα Δημόσιας Υγείας. 

3.10 Ενίσχυση της στελέχωσης των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

3.11 Τεχνική υποστήριξη του στόχου: Μελέτη ωρίμανσης για τη δράση 3.3 και για τον 

καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών στις δράσεις 3.5 - 3.8. 

 

Ένταξη των δράσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

Οι δράσεις του στόχου 3 παρουσιάζουν συνάφεια με τους στόχους τριών τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

• Οι δράσεις 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8 και 3.9 εντάσσονται στους στόχους του ΕΠ "Εκπαίδευση 

και δια Βίου Μάθηση", στα πλαίσια του οποίου έχουν προταθεί από το ΥΥΚΑ. 

• Οι δράσεις 3.4, 3.6 και 3.10 εντάσσονται στους στόχους του άξονα 2 "Ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης" του ΕΠ "Βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας της δημόσιας διοίκησης". 

• Η δράση 3.5 εντάσσεται στους στόχους του ΕΠ "Ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού", στα πλαίσια του οποίου και έχει προταθεί από το ΥΥΚΑ.  

 

Χρηματοδότηση των δράσεων  

• Οι δράσεις 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8 και 3.9 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το 

ΕΠ "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση". 

• Οι δράσεις 3.4, 3.6 και 3.10 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ 

"Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης". 
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• Η δράση 3.5 θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ "Ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού". 

• Η δράση 3.10 θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από την Τεχνική υποστήριξη των 

αντίστοιχων ΕΠ. 

 

Ανάλυση των δράσεων 

3.1. Αναμόρφωση και διεύρυνση προγραμμάτων ιατρικών και παραϊατρικών σπουδών στη 

Δημόσια Υγεία. 

Σκοπός: Η δράση έχει σκοπό να προωθήσει την αναμόρφωση, διεύρυνση και 

εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων ιατρικών και παραϊατρικών σπουδών με έμφαση 

στη σύγχρονη Δημόσια Υγεία, την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, καθώς και 

την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου με την προώθηση των μεταπτυχιακών 

σπουδών στη Δημόσια Υγεία. 

Η δράση εντάσσεται στους στόχους των προτεραιοτήτων 1-3 και 10-12 του ΕΠ 

"Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", όπου και έχει προταθεί ήδη από το ΥΥΚΑ.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες που είναι απαραίτητες για την 

αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και την προώθηση των μεταπτυχιακών 

σπουδών στη Δημόσια Υγεία, όπως ανάπτυξη υποδομών,  προμήθεια συστημάτων, 

απόκτηση τεχνογνωσίας, επιστημονική υποστήριξη, προώθηση εθνικών και διεθνών 

συνεργασιών, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, συναντήσεις ομάδων εργασίας 

κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

περιλαμβάνουν: 

1. Αναμορφωμένα προγράμματα προπτυχιακών ιατρικών σπουδών με έμφαση 

στη Δημόσια Υγεία. 

2. Αναμορφωμένα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών στα Τμήματα 

Δημόσιας Υγείας, Επισκεπτών Υγείας και Νοσηλευτικής. 

3. Ίδρυση ενός τουλάχιστον νέου Τμήματος Εποπτών Δημόσιας Υγείας σε ΤΕΙ. 

4. Ανάπτυξη και αναβάθμιση των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στη 

Δημόσια Υγεία. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΣΔΥ.  

 

3.2. Υποστήριξη και εκσυγχρονισμός των Επαγγελματικών Σχολών του Τομέα Υγείας (ΤΕΕ, ΙΕΚ). 

Σκοπός: Η δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό των 

Επαγγελματικών Σχολών του τομέα Υγείας (ΤΕΕ και ΙΕΚ)  με έμφαση στη Δημόσια Υγεία. 

Τα νέα προγράμματα σπουδών ή κατάρτισης θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων σε επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη Δημόσια Υγείας 

όπως π.χ. διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων, επιδημιολογική επιτήρηση κ.λπ. 
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Η δράση εντάσσεται στους στόχους των προτεραιοτήτων 4-6 "Αναβάθμιση των 

συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης" του ΕΠ "Εκπαίδευση και δια Βίου 

Μάθηση", όπου και έχει προταθεί ήδη από το ΥΥΚΑ.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες που αποβλέπουν (α) στην ανάπτυξη νέων 

προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία στις επαγγελματικές 

σχολές του τομέα υγείας (ΤΕΕ, ΙΕΚ) και (β) στην αναμόρφωση των υπαρχόντων 

προγραμμάτων σπουδών με έμφαση στη Δημόσια Υγεία. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

περιλαμβάνουν: 

1. Δημιουργία δέκα τουλάχιστον νέων προγραμμάτων επαγγελματικών σπουδών 

με κατεύθυνση τη Δημόσια Υγεία. 

2. Αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών των δημόσιων επαγγελματικών 

σχολών του τομέα υγείας (ΤΕΕ, ΙΕΚ) με έμφαση στη Δημόσια Υγεία. 

 Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΤΕΕ και ΙΕΚ του τομέα υγείας.  

 

3.3. Πιλοτική λειτουργία Εθνικής Σχολής Αγροτικής Υγιεινής Θεσσαλίας. 

Σκοπός: Η δράση έχει σκοπό την αξιοποίηση ενός ιστορικού συγκριτικού 

πλεονεκτήματος της Θεσσαλίας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, που είναι η επί 

20ετία λειτουργία της Πειραματικής Υγειονομικής Μονάδας Θεσσαλίας και της Σχολής 

Αγροτικής Υγιεινής υπό την εποπτεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η πιλοτική 

λειτουργία της Εθνικής Σχολής Αγροτικής Υγιεινής θα ενισχύει καταλυτικά την 

κατάρτιση και εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας, ιδιαίτερα στον τομέα της 

αγροτικής υγείας, που αφορά το μεγαλύτερο συγκριτικά με τις άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσοστό πληθυσμού. Η δράση θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 

ενός μηχανισμού δια βίου εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, ο οποίος θα απευθύνεται 

σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό  των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ή 

ενεργοποιούνται σε τομείς που επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία στον αγροτικό χώρο. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα "Ενίσχυση της δια βίου 

εκπαίδευσης" του ΕΠ "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την 

οργάνωση και την πιλοτική λειτουργία της Σχολής για διάστημα 5 ετών, με την 

εκπαιδευτική και επιστημονική ευθύνη είτε του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των ΤΕΙ, 

είτε της ΕΣΔΥ και την αναζήτηση της επιστημονικής συνεργασίας και υποστήριξης του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μια μελέτη-επιχειρησιακό σχέδιο για την οργάνωση, διοίκηση, επιστημονική 

υποστήριξη και λειτουργία της Σχολής. 
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2. Την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου σε ότι αφορά την οργάνωση, τις 

υποδομές, τη στελέχωση, τη διοίκηση της Σχολής. 

3. Την ολοκλήρωση τριών τουλάχιστον εκπαιδευτικών κύκλων λειτουργίας της 

Σχολής. 

4. Μια μελέτη αξιολόγησης της πιλοτικής λειτουργίας  της Σχολής μετά το τέλος 

του προγράμματος. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΑΕΙ/ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΕΣΔΥ. 

  

 

3.4. Εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης στελεχών Δημόσιας Υγείας ΥΥΚΑ και περιφερειακών 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Σκοπός: Η δράση αποσκοπεί στην εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου εκπαίδευσης 

των στελεχών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, (αντίστοιχου αυτού που 

εκπονήθηκε για τους υπόλοιπου τομείς υγείας – πρόνοιας) το οποίο θα ενισχύσει την 

οργανωτική και επιχειρησιακή επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία 

και θα διασφαλίσει τη δυνατότητα υλοποίησης των προωθούμενων διαρθρωτικών και 

θεσμικών αλλαγών στην πολιτική ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων της Δημόσιας 

Υγείας.  

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 1 του άξονα 2 "Ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης" του ΕΠ "Βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας της δημόσιας διοίκησης". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών 

των στελεχών Δημόσιας Υγείας, οργάνωση ομάδων εργασίας και εκπόνηση μελέτης 

για ένα στρατηγικό σχέδιο οργάνωσης της εκπαίδευσης των στελεχών  Δημόσιας 

Υγείας.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης: 

1. Μια έρευνα αναγκών εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία. 

2. Οργάνωση μιας σειράς ομάδων εργασίας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

3. Μια μελέτη-επιχειρησιακό σχέδιο για την οργάνωση της εκπαίδευσης των 

στελεχών  Δημόσιας Υγείας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΥΥΚΑ, ΔΥΠΕ - περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, 

ΕΣΔΥ. 
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3.5. Κατάρτιση των στελεχών Δημόσιας Υγείας των δημόσιων υπηρεσιών. 

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στην κατάρτιση του προσωπικού των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας, ώστε να εξασφαλισθεί η επάρκεια του στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών 

για την προώθηση των σύγχρονων πολιτικών και στρατηγικών Δημόσιας Υγείας. 

Η δράση έχει προταθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο ΕΠ 

"Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού". 

Ενέργειες: Περιλαμβάνει ενέργειες κατάρτισης των στελεχών των κεντρικών, 

περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών υγείας, με εκπαιδευτικά προγράμματα, 

εκπαιδευτικό υλικό, οργάνωση επιδείξεων και πιλοτικών εκπαιδευτικών ενεργειών, 

πρακτική εκπαίδευση σε εργαστηριακές, επιδημιολογικές και προληπτικές μεθόδους και 

τεχνικές, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Οργάνωση 20 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα στελέχη των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας. 

2. Εκπαίδευση 300 τουλάχιστον στελεχών των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

3. Πρακτική άσκηση 100 τουλάχιστον στελεχών Δημόσιας Υγείας σε ειδικές 

μεθόδους και τεχνικές (εργαστηριακές, επιδημιολογικές, πρόληψης κλπ). 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΥΥΚΑ, ΔΥΠΕ - περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, 

νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, κλπ. 

 

3.6. Κατάρτιση στελεχών στον τομέα της εποπτείας της αγοράς τροφίμων. 

 Σκοπός: Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της κατάρτισης στην εποπτεία 

(coaching) της αγοράς τροφίμων και εντάσσεται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2 

του άξονα 2 του ΕΠ "Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης" στο 

πλαίσιο του οποίου προβλέπεται ήδη ως ενδεικτική δράση.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες κατάρτισης στελεχών όχι μόνο του ΕΦΕΤ 

αλλά και των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στον 

τομέα της εποπτείας της αγοράς τροφίμων. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

περιλαμβάνουν: 

• Οργάνωση 5 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το σύνολο των αρμόδιων 

στελεχών του ΕΦΕΤ και 

• Οργάνωση 10 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το 50% των αρμόδιων 

στελεχών των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΕΦΕΤ, ΥΥΚΑ, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας. 
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3.7. Κατάρτιση προσωπικού των μονάδων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

σε θέματα διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μέσα στις μονάδες τους. 

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στην κατάρτιση του προσωπικού των μονάδων υγείας, 

ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε θέματα διασφάλισης της υγιεινής και 

Δημόσιας Υγείας μέσα στις μονάδες τους. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων της Δια Βίου Εκπαίδευσης και έχει 

προταθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο ΕΠ "Εκπαίδευση 

και δια Βίου Μάθηση".  

Ενέργειες: Περιλαμβάνει ενέργειες κατάρτισης του προσωπικού των μονάδων υγείας, 

ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε θέματα διασφάλισης των συνθηκών 

υγιεινής και της Δημόσιας Υγείας, με εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, 

οργάνωση επιδείξεων, πρακτική εκπαίδευση σε μεθόδους και τεχνικές Δημόσιας 

Υγείας, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Οργάνωση 50 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό των μονάδων 

υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 

2. Εκπαίδευση 1000 τουλάχιστον στελεχών των μονάδων υγείας, ψυχικής υγείας 

και κοινωνικής φροντίδας. 

3. Πρακτική άσκηση 300 τουλάχιστον στελεχών των μονάδων υγείας, ψυχικής 

υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε ειδικές μεθόδους και τεχνικές Δημόσιας 

Υγείας (εργαστηριακές, επιδημιολογικές κλπ). 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΥΥΚΑ, ΔΥΠΕ - περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, 

υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, κλπ. 

 

3.8. Κατάρτιση οδοντίατρων και προσωπικού οδοντιατρικών μονάδων σε θέματα 

διασφάλισης ποιότητας και προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στην κατάρτιση οδοντιάτρων και του προσωπικού των 

οδοντιατρικών μονάδων σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας και προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων της Δια Βίου Εκπαίδευσης και έχει 

προταθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο ΕΠ "Εκπαίδευση 

και δια Βίου Μάθηση".  

Ενέργειες: Περιλαμβάνει ενέργειες κατάρτιση οδοντιάτρων και του προσωπικού των 

οδοντιατρικών μονάδων σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας και προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας, με εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, οργάνωση 

επιδείξεων, πρακτική εκπαίδευση σε μεθόδους και τεχνικές Δημόσιας Υγείας, συμμετοχή 

σε συνέδρια και σεμινάρια κλπ. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

253

Αναμενόμενα αποτελέσματα: τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Οργάνωση 50 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για οδοντίατρους και  για το 

προσωπικό οδοντιατρικών μονάδων. 

2. Εκπαίδευση 1000 τουλάχιστον οδοντίατρων δημόσιων μονάδων υγείας. 

3. Πρακτική άσκηση 300 τουλάχιστον οδοντιάτρων και προσωπικού των 

οδοντιατρικών μονάδων σε ειδικές μεθόδους και τεχνικές Δημόσιας Υγείας 

(εργαστηριακές, επιδημιολογικές κλπ). 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΥΥΚΑ, ΔΥΠΕ - περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, 

ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, κλπ. 

 

 

3.9. Ειδικά προγράμματα (ημερίδες) ευαισθητοποίησης - επιμόρφωσης δασκάλων και 

καθηγητών σε θέματα Δημόσιας Υγείας. 

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των 

δασκάλων και καθηγητών σε θέματα Δημόσιας Υγείας, με κύρια έμφαση στη Δημόσια 

Υγεία μέσα στο σχολικό περιβάλλον, την αγωγή υγείας και τις μεθόδους πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων της Δια Βίου Εκπαίδευσης και έχει 

προταθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο ΕΠ "Εκπαίδευση 

και δια Βίου Μάθηση".  

Ενέργειες: Περιλαμβάνει ενέργειες ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης των 

λειτουργών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα σχολικής 

υγείας και αγωγής υγείας, με σεμινάρια, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, 

οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων βιωματικής μάθησης, εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, ημερίδες κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι: 

1. Οργάνωση 100 εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων για δασκάλους 

και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. 

2. Εκπαίδευση 500 τουλάχιστον εκπαιδευτικών με ειδικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τη σχολική υγιεινή και τη σχολική αγωγή υγείας.  

3. Επιμόρφωση-ευαισθητοποίηση τουλάχιστον 1000 επιπλέον λειτουργών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Οι εκπαιδευτικοί φορείς Αγωγής Υγείας, οι περιφερειακές και 

νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, κλπ. 
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3.10. Ενίσχυση της ποιότητας στελέχωσης των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην αναβάθμιση της ποιότητας του στελεχιακού 

δυναμικού των νεοσύστατων περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ο ρόλος 

των οποίων είναι πρωταρχικής σημασίας για το σύστημα Δημόσιας Υγείας.  

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου για την ενδυνάμωση και 

προσαρμογή των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του προσωπικού της δημόσιας 

διοίκησης στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές στη Δημόσια Υγεία του άξονα 2 του 

ΕΠ "Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης", με πεδίο εφαρμογής 

τις περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

Επιπλέον, η δράση αποσκοπεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης των αξόνων Β.1-3 του ΕΠ "Ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού", για την ενίσχυση της στελέχωσης των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες κινήτρων και ανάπτυξης των δεξιοτήτων και 

της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τις περιφερειακές 

υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, είτε με νέους διορισμούς είτε με μετακινήσεις 

υπηρετούντος προσωπικού. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

αφορούν στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων τουλάχιστον  70 

στελεχών των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΥΥΚΑ, ΔΥΠΕ - περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

 

3.11. Τεχνική υποστήριξη του στόχου: Μελέτη ωρίμανσης για τη δράση 3.3 και για τον 

καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών στις δράσεις 3.5 - 3.8. 

Αφορά τη μελέτη ωρίμανσης για τη δράση 3.3 και μελέτη για τον καθορισμό των 

εκπαιδευτικών αναγκών στις δράσεις 3.5 - 3.8. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι 
δικαιούχοι των δράσεων 3.3 και 3.5-3.8. 
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Στόχος 4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

 
Σκοπός 

Η ικανότητα αποτελεσματικής υλοποίησης της αποστολής των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα της επιτυχίας του παρόντος Σχεδίου Δράσης, αλλά και της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ολόκληρου του συστήματος Δημόσιας Υγείας.  

Ο στόχος 4 περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης των υποδομών, του εξοπλισμού, των 

συστημάτων και της λειτουργίας των κεντρικών, περιφερειακών, και νομαρχιακών υπηρεσιών, 

εργαστηρίων και οργανισμών Δημόσιας Υγείας, με σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους.  

Δεν περιλαμβάνονται οι δράσεις για την ενίσχυση των υποδομών του ΕΦΕΤ, λόγω 

αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου, και των υποδομών του ΟΚΑΝΑ που περιλαμβάνονται στο 

Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης κατά των Ναρκωτικών. 

Δράσεις 

Η υλοποίηση του στόχου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις. 
   

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 

4.1 Ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού των κεντρικών υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας. 

4.2 Ενίσχυση της οργάνωσης, των υποδομών και πιλοτική λειτουργία των 

περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.  

4.3 Ενίσχυση των υποδομών και της λειτουργίας των νομαρχιακών υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας.  

4.4 Ενίσχυση και αναβάθμιση του ΚΕΔΥ. 

4.5 Δημιουργία ενός εθνικού Βιοεργαστηρίου Τύπου 4. 

4.6 Ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

4.7 Ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών και λειτουργιών του Ινστιτούτου Υγείας 

Παιδιού.  

4.8 Μελέτη λειτουργίας, ενίσχυση και αναβάθμιση των Περιφερειακών Εργαστηρίων 

Δημόσιας Υγείας. 

4.9 Ανάπτυξη των Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας. 

4.10 Δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου Μελετών Στοματικής Υγείας. 

4.11 Τεχνική υποστήριξη του στόχου: Μελέτες ωρίμανσης για τις δράσεις 4.2 και 4.5. 
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Ένταξη των δράσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

Η πλειονότητα των παραπάνω δράσεων (4.2-4.9) παρουσιάζουν άμεση συνάφεια με τους 

ειδικούς στόχους και τις ειδικές κατηγορίες δράσεων του άξονα "Ανάπτυξη κοινωνικών 

υποδομών και υπηρεσιών υγείας" των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

Οι δράσεις  4.1 και 4.10 εντάσσονται στους στόχους του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης". 

Επιπλέον: 

• Οι δράσεις 4.3 ως 4.7 αποτελούν ήδη συγκεκριμένες προτάσεις του Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, ενταγμένες στα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

• Η δράση 4.9 αποτελεί ήδη πρόταση του ΥΥΚΑ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, ενταγμένη στο 

Interreg 4. 

  

Χρηματοδότηση των δράσεων  

• Οι δράσεις 4.2 ως 4.8 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από τα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

• Οι δράσεις 4.1 και 4.11 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ "Βελτίωση 

της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης", ενώ η δράση 4.9 από το 

Interreg4. 

 

Ανάλυση των δράσεων 

4.1. Ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού των κεντρικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.  

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των υποδομών, συστημάτων και εξοπλισμού 

των κεντρικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, ως φορέα χάραξης και άσκησης πολιτικής. 

Η δράση αποτελεί εξειδίκευση του ειδικού στόχου 1 του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ενίσχυσης και αναβάθμισης των 

υποδομών, συστημάτων και λειτουργιών και προμήθειας εξοπλισμού των κεντρικών 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, της 

Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η βελτίωση των υποδομών, του εξοπλισμού και  των λειτουργιών της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, 

2. Η βελτίωση των υποδομών, του εξοπλισμού και  των λειτουργιών της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του ΥΥΚΑ. 
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3. Η ανάπτυξη των υποδομών, του εξοπλισμού και των λειτουργιών του ΕΣΥΔΥ. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό  

Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας. 

 

4.2. Ενίσχυση της οργάνωσης, των υποδομών και πιλοτική λειτουργία των περιφερειακών 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.  

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στην εξασφάλιση της απαιτούμενης υποστήριξης για την 

οργάνωση και λειτουργία των νεοσύστατων περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας 

Υγείας των ΔΥΠΕ. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα "Ανάπτυξη των κοινωνικών 

υποδομών και υπηρεσιών υγείας" των ΠΕΠ  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ενίσχυσης των υποδομών, του εξοπλισμού 

και των συστημάτων των περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας, σχεδιασμό 

της κατανομής ρόλων και τους αρμοδιοτήτων τους, πιλοτική λειτουργία των 

υπηρεσιών, αξιολόγηση  της πιλοτικής λειτουργίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η ανάπτυξη των υποδομών, του εξοπλισμού και των λειτουργιών των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας. 

2. Η εκπόνηση εφαρμοσμένων μελετών για το σχεδιασμό της λειτουργίας και 

συνεργασίας τους με τις λοιπές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

3. Η υποστήριξη πιλοτικών ενεργειών λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΔΥΠΕ - περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας.  

 

4.3. Ενίσχυση των υποδομών και της λειτουργίας των νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας.  

Σκοπός: Η δράση έχει σκοπό την εξασφάλιση της απαιτούμενης ενίσχυσης των 

υποδομών και λειτουργιών των υφιστάμενων νομαρχιακών Διευθύνσεων Δημόσιας 

Υγείας.  

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα "Ανάπτυξη των κοινωνικών 

υποδομών και υπηρεσιών υγείας" των ΠΕΠ.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ενίσχυσης των υποδομών, του εξοπλισμού 

των συστημάτων και την επιστημονικής υποστήριξης κάθε νομαρχιακής υπηρεσίας 

Δημόσιας Υγείας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι: 

1. Η βελτίωση του επιστημονικού εξοπλισμού των νομαρχιακών Διευθύνσεων 

Υγιεινής. 
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2. Η ενίσχυση της επιστημονικής υποστήριξης των νομαρχιακών Διευθύνσεων 

Υγιεινής. 

3. Η υποστήριξη της ανάπτυξης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών από τις 

νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - νομαρχιακές Διευθύνσεις 

Δημόσιας Υγείας.  

 

4.4. Ενίσχυση και αναβάθμιση του ΚΕΔΥ. 

Σκοπός: Η δράση έχει σκοπό την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και 

του εξοπλισμού του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας, με απώτερο σκοπό την 

αναβάθμιση του εργαστηρίου η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητάς του.  

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα "Ανάπτυξη των κοινωνικών 

υποδομών και υπηρεσιών υγείας" του ΠΕΠ Αττικής και έχει ήδη προταθεί από το ΥΥΚΑ. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προμήθειας επιστημονικού και 

εργαστηριακού εξοπλισμού, ενίσχυσης και αναβάθμισης των υποδομών, συστημάτων 

και λειτουργιών του ΚΕΔΥ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η προμήθεια του αναγκαίου επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού και 

2. η βελτίωση των υποδομών και λειτουργιών του ΚΕΔΥ. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΚΕΔΥ - ΚΕΕΛΠΝΟ. 

 

4.5. Δημιουργία ενός εθνικού Βιοεργαστηρίου Τύπου 4. 

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου εθνικού βιο-εργαστηρίου 

τύπου 4.  

Εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα "Ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών 

και υπηρεσιών υγείας" του ΠΕΠ Αττικής, όπου και έχει ήδη προταθεί από το ΥΥΚΑ. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη μελέτη, 

ανάπτυξη των υποδομών, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων 

του εργαστηρίου. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η ίδρυση ενός εθνικού βιο-εργαστηρίου τύπου 4 και 

2. η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φορείς 

ειδικά εξουσιοδοτημένοι από αυτό για την ίδρυση του εργαστηρίου. 
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4.6. Ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Σκοπός: Η δράση έχει σκοπό την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και 

του εξοπλισμού του Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του.  

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα "Ανάπτυξη των κοινωνικών 

υποδομών και υπηρεσιών υγείας" του ΠΕΠ Αττικής και έχει ήδη προταθεί από το ΥΥΚΑ. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού, 

ενίσχυσης και αναβάθμισης των υποδομών, συστημάτων και λειτουργιών του Κέντρου 

Πρόληψης Νοσημάτων. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και 

2. η βελτίωση των υποδομών και λειτουργιών του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΚΕΕΛΠΝΟ. 

 

4.7. Ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών και λειτουργιών του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και 

του εξοπλισμού του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, με σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του, την σύσταση ενός Εθνικού Κέντρου 

Αναφοράς Περιστατικών καθώς και την σύνταξη ενός Πρωτόκολλο με σκοπό την 

τυποποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών. Το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Περιστατικών 

αποτελεί το πλαίσιο το οποίο αφενός θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφόρησης 

και τη συγκριτική ανάλυση και αφετέρου θα εξασφαλίσει ομοιομορφία και 

αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται.  

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα "Ανάπτυξη των κοινωνικών 

υποδομών και υπηρεσιών υγείας" του ΠΕΠ Αττικής και έχει ήδη προταθεί από το ΥΥΚΑ. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προμήθειας επιστημονικού και 

εργαστηριακού εξοπλισμού και συστημάτων, βελτίωση των υποδομών και λειτουργιών 

του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού καθώς και ανάπτυξη πρωτοκόλλων διαδικασίας 

κ.λπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού 

2. Η βελτίωση των υποδομών και λειτουργιών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. 

3. Η σύσταση ενός Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Περιστατικών 

4. Η σύνταξη ενός Πρωτόκολλο τυποποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. 
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4.8. Ενίσχυση και αναβάθμιση της λειτουργίας των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας 

Υγείας. 

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Περιφερειακών 

Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας που έχουν ιδρυθεί ή βρίσκονται υπό ίδρυση.  

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα "Ανάπτυξης κοινωνικών 

υποδομών και υπηρεσιών υγείας" των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες εκπόνησης μελετών για την κατανομή 

ρόλων και αρμοδιοτήτων και για τον τρόπο συνεργασίας των ΠΕΔΥ με τα άλλα 

εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας, οργάνωση 

ομάδων εργασίας, επιστημονικών συναντήσεων και προώθησης πολιτικών ενεργειών. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι: 

1. Η έναρξη λειτουργίας των ΠΕΔΥ 

2. Η οργάνωση της συνεργασίας τους με τις υπηρεσίες, φορείς και εργαστήρια 

Δημόσιας Υγείας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΚΕΕΛΠΝΟ - ΠΕΔΥ, περιφερειακοί φορείς Δημόσιας Υγείας, 

ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

 

4.9. Διασυνοριακά Κέντρα Δημόσιας Υγείας 

Σκοπός: Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση και η δημιουργία - όπου απαιτείται βάσει 

ανάλυσης των αναγκών κατά περιοχές - των Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας 

Υγείας, τα οποία αποσκοπούν να αποτελέσουν αμυντικό μηχανισμό διασφάλισης της 

Δημόσιας Υγείας σε ζωτικές ζώνες ασφάλειας γύρω από τα σύνορα της χώρας.  

Η δράση εντάσσεται στους στόχους του Interreg 4 και περιλαμβάνεται στο 

αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΥΥΚΑ. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ενίσχυσης του έργου των ΔΙΚΕΔΥ καθώς 

και παροχή τεχνικής βοήθειας στις διασυνοριακές ζώνες σε περιπτώσεις φυσικών ή 

ανθρωπογενών καταστροφών. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι: 

1. Η βελτίωση της λειτουργίας των Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας. 

2. Η ενίσχυση της προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις διασυνοριακές ζώνες. 

3. Η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας για την προστασία της 

Δημόσιας Υγείας και σε περιπτώσεις καταστροφών ή εκτάκτων αναγκών. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΔΥΠΕ - περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, φορείς 

εξουσιοδοτημένοι από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΕΣΔΥ. 
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4.10. Δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου Μελετών Στοματικής Υγείας. 

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Εθνικού Κέντρου Μελετών 

Στοματικής Υγείας.  

Εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα "Ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών 

και υπηρεσιών υγείας" του ΠΕΠ Αττικής. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη μελέτη, 

ανάπτυξη των υποδομών, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων 

του κέντρου. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η ίδρυση ενός Εθνικού Κέντρου Μελετών Στοματικής Υγείας και 

2. η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φορείς 

ειδικά εξουσιοδοτημένοι από αυτό για την ίδρυση του κέντρου. 

 

4.11. Τεχνική υποστήριξη του στόχου: Μελέτες ωρίμανσης για τις δράσεις 4.2, και 4.5. 

Αφορά τις μελέτες ωρίμανσης για τις δράσεις 4.2 και 4.5. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Οι δικαιούχοι των δράσεων 4.2 και 4.5. 
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Στόχος 5. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την 
αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απειλών 

 
 

Σκοπός 

Η ανάπτυξη μηχανισμών επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση 

έκτακτων κινδύνων και απειλών κατά της υγείας αποτελεί έναν από τους 6 θεμελιώδεις άξονες 

της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία και κοινή κατεύθυνση όλων των 

σύγχρονων συστημάτων Δημόσιας Υγείας. Η προτεραιότητα αυτή περιλαμβάνει επιπλέον την 

διακρατική δικτύωση και συνεργασία των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης στο επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η ανάπτυξη των μηχανισμών επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης στην Ελλάδα στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ, συγκλίνει απόλυτα με την ευρωπαϊκή στρατηγική και την προσαρμογή της 

χώρας μας σε αυτή. 

Στο πλαίσιο του στόχου 5, προβλέπονται δράσεις οι οποίες στοχεύουν προς τρεις 

κατευθύνσεις: 

• Στην ενίσχυση και διεύρυνση των υφιστάμενων μηχανισμών επαγρύπνησης και ταχείας 

αντίδρασης σε έκτακτους κινδύνους και απειλές, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

• Στην ανάπτυξη και ενίσχυση του μηχανισμού που είναι επιφορτισμένος με την 

υγειονομική αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών και ειδικών καταστάσεων και 

• Στην ανάπτυξη των υποδομών επιδημιολογικού φραγμού στις εισόδους της χώρας. 
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Δράσεις 

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του στόχου 5 είναι οι ακόλουθες. 

 
 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5 

5.1 Ενίσχυση υποδομών και εξοπλισμού του κεντρικού μηχανισμού επαγρύπνησης 

και ταχείας αντίδρασης σε έκτακτους κινδύνους και απειλές. 

5.2 Μελέτη για την περιφερειακή οργάνωση της ταχείας υγειονομικής αντίδρασης 

στις λοιπές περιφέρειες της χώρας.  

5.3 Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας – Δημιουργία υποδομών για διαχείριση 

καταστροφών και μειζόνων παραγόντων κινδύνου και παραρτημάτων του στις 

πόλεις: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο. 

5.4 Ανάπτυξη περιφερειακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης στη Θεσσαλονίκη. 

5.5 Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού επαγρύπνησης και 

ταχείας αντίδρασης, εν όψει των Μεσογειακών Αγώνων του 2013. 

5.6 Εξοπλισμός για την αντιμετώπιση  πυρηνικών, ραδιενεργών, βιολογικών και 

χημικών (ΠΡΒΧ) συμβάντων. 

5.7 Αεροϋγειονομεία: Διαμόρφωση χώρων και εξοπλισμού επιδημιολογικού 

φραγμού στα διεθνή αεροδρόμια. 

5.8 Διαμόρφωση χώρων και εξοπλισμού επιδημιολογικού φραγμού στα κύρια 

λιμάνια. 

 
 

Ένταξη των δράσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

• Οι δράσεις 5.1 - 5.4, 5.7 και 5.8 εντάσσονται στους στόχους του άξονα "Ανάπτυξη 

κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών υγείας" των αντίστοιχων Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπου και έχουν προταθεί από το ΥΥΚΑ. 

• Οι δράσεις 5.5 και 5.6 εντάσσονται στο πλαίσιο του άξονα 2 του ΕΠ "Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη", στο οποίο και έχουν προταθεί από το ΥΥΚΑ. 

 

 

Χρηματοδότηση των δράσεων  

• Οι δράσεις 5.1 - 5.4, 5.8 και 5.9 θα χρηματοδοτηθούν από τα αντίστοιχα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

• Οι δράσεις 5.5 και 5.6 θα χρηματοδοτηθούν από ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη". 
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Ανάλυση των δράσεων 

5.1. Ενίσχυση υποδομών και εξοπλισμού του κεντρικού μηχανισμού επαγρύπνησης και ταχείας 

αντίδρασης σε έκτακτους κινδύνους και απειλές. 

Σκοπός: Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων επαγρύπνησης και 

ταχείας αντίδρασης σε έκτακτους κινδύνους και απειλές για τη Δημόσια Υγεία, που 

διαθέτει η χώρα. 

Η δράση εντάσσεται στους στόχους του άξονα "Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών και 

υπηρεσιών υγείας" του ΠΕΠ Αττικής, όπου και έχει προταθεί από το ΥΥΚΑ.  

Ενέργειες-Αναμενόμενα αποτελέσματα: Περιλαμβάνει ενέργειες ενίσχυσης των 

υποδομών, του εξοπλισμού και των λειτουργικών συστημάτων του υφιστάμενου 

μηχανισμού ταχείας αντίδρασης. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ΚΕΕΛΠΝΟ. 

 

5.2. Μελέτη για την περιφερειακή οργάνωση της ταχείας υγειονομικής αντίδρασης στις λοιπές 

περιφέρειες της χώρας 

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στην εκπόνηση εφαρμοσμένων μελετών σε κάθε ευρύτερη 

αναπτυξιακή περιφέρεια, για τον τρόπο οργάνωσης της επαγρύπνησης και ταχείας 

αντίδρασης σε κάθε αναπτυξιακή περιφέρεια. . 

Η δράση εντάσσεται στους στόχους του άξονα "Τεχνική υποστήριξη" των ΠΕΠ. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες εκπόνησης εφαρμοσμένων μελετών για την 

ανάπτυξη των περιφερειακών μηχανισμών επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης είναι 

η εκπόνηση 5 περιφερειακών μελετών για τον τρόπο περιφερειακής οργάνωσης της 

επαγρύπνησης και της ταχείας αντίδρασης, μιας σε κάθε αναπτυξιακή περιφέρεια 

πλην Αττικής. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΔΥΠΕ - περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, 

ΚΕΕΛΠΝΟ, Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. 

 

5.3. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας – Δημιουργία υποδομών για τη διαχείριση 

καταστροφών και μειζόνων παραγόντων κινδύνου και παραρτημάτων του στις πόλεις: 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο 

Σκοπός: Η δράση αποτελεί συμπλήρωση της δράσης 5.2 και στοχεύει στην ανάπτυξη 

των υποδομών του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας το οποίο έχει ιδρυθεί με το Ν 

3370/2005, καθώς και των παραρτημάτων του στις περιφέρειες.  

Η δράση εντάσσεται στους στόχους του άξονα "Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών και 

υπηρεσιών υγείας" των αντίστοιχων ΠΕΠ  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ανάπτυξης υποδομών, εξοπλισμού, 

λειτουργικών συστημάτων και δικτύωση για τη διασφάλιση της ενδεδειγμένης 
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διαχείρισης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και μειζόνων παραγόντων 

κινδύνου. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η ενίσχυση του εξοπλισμού του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. 

2. Η ίδρυση τεσσάρων παραρτημάτων του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας 

στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο. 

3. Η προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων για τα τέσσερα παραρτήματα του 

Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, ΔΥΠΕ - περιφερειακές 

υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, άλλοι φορείς εξουσιοδοτημένοι από το ΥΥΚΑ. 

 

5.4. Ανάπτυξη περιφερειακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης στη Θεσσαλονίκη. 

Σκοπός: στοχεύει στην οργάνωση ενός περιφερειακού μηχανισμού επαγρύπνησης και 

ταχείας αντίδρασης στη Βόρεια Ελλάδα, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη. 

Η δράση εντάσσεται στους στόχους του άξονα "Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών και 

υπηρεσιών υγείας" του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ανάπτυξης υποδομών, εξοπλισμού, 

λειτουργικών συστημάτων και δικτύωση με τους εθνικούς και διεθνείς μηχανισμούς 

ταχείας αντίδρασης. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η οργάνωση ενός περιφερειακού μηχανισμού επαγρύπνησης και ταχείας 

αντίδρασης στη Βόρεια Ελλάδα, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη. 

2. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων υποδομών και συστημάτων. 

3. Η οργάνωση των περιφερειακών δικτύων επιδημιολογικής επιτήρησης. 

4. Η διασύνδεση και δικτύωση του μηχανισμού με τους αντίστοιχους μηχανισμούς 

που λειτουργούν υπό την ευθύνη του ΚΕΕΛΠΝΟ και του Εθνικού Κέντρου 

Επιχειρήσεων Υγείας, καθώς και με ευρωπαϊκούς μηχανισμούς επαγρύπνησης 

και ταχείας αντίδρασης. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΔΥΠΕ - περιφερειακή υπηρεσία Δημόσιας Υγείας Κεντρικής 

Μακεδονίας, Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, άλλοι φορείς εξουσιοδοτημένοι από 

το ΥΥΚΑ. 
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5.5. Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού επαγρύπνησης και ταχείας 

αντίδρασης στη Θεσσαλία, εν όψει των Μεσογειακών Αγώνων του 2013. 

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στην οργάνωση και πιλοτική λειτουργία ενός περιφερειακού 

μηχανισμού επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης στη Θεσσαλία, εν όψει των 

Μεσογειακών Αγώνων του 2013 που θα γίνουν στο Βόλο και τη Λάρισα. 

Η δράση εντάσσεται στους στόχους του άξονα "Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών και 

υπηρεσιών υγείας" του ΠΕΠ Θεσσαλίας.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ανάπτυξης υποδομών, εξοπλισμού και 

λειτουργικών συστημάτων, πιλοτική λειτουργία και πιλοτική συνεργασία με τους 

εθνικούς και διεθνείς μηχανισμούς ταχείας αντίδρασης. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η οργάνωση ενός περιφερειακού μηχανισμού επαγρύπνησης και ταχείας 

αντίδρασης στη Θεσσαλία. 

2. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων υποδομών και συστημάτων. 

3. Η οργάνωση των περιφερειακών δικτύων επιδημιολογικής επιτήρησης. 

4. Η πιλοτική λειτουργία του μηχανισμού. 

5. Η διασύνδεση και δικτύωση του μηχανισμού με τους αντίστοιχους εθνικούς 

μηχανισμούς που λειτουργούν υπό την ευθύνη του ΚΕΕΛΠΝΟ και του Εθνικού 

Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, καθώς και με ευρωπαϊκούς μηχανισμούς 

επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων 2013, ΔΥΠΕ - 

περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας. 

 

5.6. Εξοπλισμός για την αντιμετώπιση πυρηνικών, ραδιενεργών, βιολογικών και χημικών (ΠΡΒΧ) 

συμβάντων. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στη βελτίωση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης  και 

άμεσης ανταπόκρισης των υγειονομικών μηχανισμών σε μαζικές καταστροφές και 

πυρηνικά, ραδιενεργά, βιολογικά και χημικά (ΠΡΒΧ) ή άλλα απειλητικά περιβαλλοντικά 

συμβάντα, με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για τον μηχανισμό και τις 

ομάδες άμεσης ανταπόκρισης σε παρόμοιες καταστάσεις. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα 2 του ΕΠ "Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη", όπου και έχει προταθεί από το ΥΥΚΑ. 

Ενέργειες - Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προμήθειας 

του κατάλληλου εξοπλισμού για τον μηχανισμό και τις ομάδες άμεσης επέμβασης σε 

μαζικές καταστροφές και σε σοβαρά απειλητικά περιβαλλοντικά συμβάντα. 
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Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, περιφερειακοί 

μηχανισμοί ταχείας αντίδρασης, ΚΕΕΛΠΝΟ και φορείς ειδικά εξουσιοδοτημένοι από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

5.7. Αεροϋγειονομεία: Διαμόρφωση χώρων και εξοπλισμού επιδημιολογικού φραγμού στα 

διεθνή αεροδρόμια 

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των υγειονομικών υποδομών και των 

αεροϋγειονομείων για την εξασφάλιση συνθηκών επιδημιολογικού φραγμού στα κύρια 

διεθνή αεροδρόμια της χώρας. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα "Ανάπτυξη κοινωνικών 

υποδομών και υπηρεσιών υγείας" των αντίστοιχων ΠΕΠ.  

Ενέργειες: Περιλαμβάνει ενέργειες διαμόρφωσης κατάλληλων χώρων, προμήθειας 

εξοπλισμού και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας για τη 

διασφάλιση του επιδημιολογικού φραγμού στα κύρια διεθνή αεροδρόμια της χώρας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η διαμόρφωση χώρων επιδημιολογικού φραγμού σε 7 τουλάχιστον 

αεροδρόμια. 

2. Η προμήθεια εξοπλισμού και η εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και 

επικοινωνίας σε τουλάχιστον 12 αεροδρόμια. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Τα διεθνή αεροδρόμια της χώρας. 

 

5.8. Διαμόρφωση χώρων και εξοπλισμού επιδημιολογικού φραγμού στα κύρια λιμάνια 

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των υγειονομικών υποδομών για την 

εξασφάλιση συνθηκών επιδημιολογικού φραγμού στα κύρια επιβατικά λιμάνια της 

χώρας. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα "Ανάπτυξη κοινωνικών 

υποδομών και υπηρεσιών υγείας" των αντίστοιχων ΠΕΠ.  

Ενέργειες: Περιλαμβάνει ενέργειες διαμόρφωσης κατάλληλων χώρων, εξοπλισμού και 

συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας για τη διασφάλιση του επιδημιολογικού 

φραγμού στα κύρια επιβατικά λιμάνια. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η διαμόρφωση χώρων επιδημιολογικού φραγμού σε τουλάχιστον 10 λιμάνια. 

2. Η προμήθεια εξοπλισμού και η εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και 

επικοινωνίας σε τουλάχιστον 15 λιμάνια. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Οι Οργανισμοί των αντίστοιχων λιμανιών της χώρας. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

268

 

Στόχος 6. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής υγείας 
 
Σκοπός 

Η προστασία της Δημόσιας Υγείας συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής 

του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των περιβαλλοντικών 

παραγόντων που επηρεάζουν θετικά την υγεία. Οι περιβαλλοντικές απειλές κατά της υγείας 

αφορούν τις παθογόνες επιδράσεις βιολογικών, χημικών και φυσικών παραγόντων. Η 

ρύπανση του αέρα έχει βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες βλαπτικές επιδράσεις στην υγεία. Η 

ποιότητα του νερού είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική για την υγεία, προκαλώντας επιδράσεις 

τόσο μέσω της άμεσης κατανάλωσης πόσιμου νερού, όσο και μέσω της διατροφικής 

αλυσίδας. Άλλοι παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί για επιδράσεις στην υγεία είναι η 

ύπαρξη και διασπορά στο περιβάλλον τοξικών και ραδιενεργών ουσιών, καθώς και η κακή 

διαχείριση μολυσματικών αποβλήτων, η οποία οδηγεί σε διασπορά και ανάπτυξη εστιών 

μόλυνσης του πληθυσμού. Τα ειδικά νοσοκομειακά απόβλητα δημιουργούν μια σειρά 

προβλημάτων και απειλών κατά της υγείας, γιατί μπορεί να περιλαμβάνουν τοξικά, 

μολυσματικά και ραδιενεργά στοιχεία. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει περιλάβει λεπτομερείς αναφορές για το περιβάλλον, 

στους στόχους που έχει ορίσει για την περιοχή της Ευρώπης. 

Ο στόχος 10 ορίζει ότι μέχρι το 2015, οι άνθρωποι στην Ευρώπη θα πρέπει να ζουν σε ένα 

ασφαλέστερο περιβάλλον, με επίπεδα έκθεσης σε ρυπαντές τέτοια που να μην ξεπερνούν τα 

διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Η έκθεση σε φυσικούς, μικροβιακούς και χημικούς ρυπαντές στο 

νερό, στον αέρα, στα απόβλητα και στο έδαφος, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για την υγεία θα 

πρέπει να μειωθεί σημαντικά, με εθνικά  προγράμματα δράσης για το περιβάλλον και την υγεία 

ενώ όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν καθολική πρόσβαση σε ικανές ποσότητες πόσιμου 

νερού ικανοποιητικής ποιότητας. 

Επίσης στο στόχο 13 ορίζει ότι μέχρι το 2015, οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν περισσότερες 

ευκαιρίες να ζουν σε υγιεινά περιβάλλοντα στο σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία και στην 

τοπική κοινότητα. 

Ο στόχος 6 του παρόντος Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία έχει σκοπό την οργάνωση 

και την ενίσχυση των υποδομών, συστημάτων και των μηχανισμών παρακολούθησης και 

διασφάλισης της περιβαλλοντικής υγείας, και τελικά την αντιμετώπιση των απειλών για την 

υγεία οι οποίες προέρχονται από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, με μια ειδική έμφαση 

στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων από τις μονάδες υγείας. Προς την κατεύθυνση 

αυτή, προβλέπονται ενέργειες ανάπτυξης των υποδομών για την ασφαλή αποθήκευση, 

μεταφορά, απόθεση και αδρανοποίηση των μολυσματικών και τοξικών αποβλήτων των 

νοσοκομείων. 
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Δράσεις 

Η υλοποίηση του στόχου αυτού περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις. 
  

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 6 

6.1 Προώθηση συμμαχιών για τη δημιουργία υποδομών για την ασφαλή διαχείριση 

επικίνδυνων μολυσματικών και τοξικών νοσοκομειακών αποβλήτων. 

6.2 Δημιουργία υποδομών και εγκαταστάσεων διαχείρισης των μολυσματικών 

αποβλήτων στα νοσοκομεία. 

6.3 Δημιουργία μονάδων διαχείρισης των  μολυσματικών αποβλήτων στις μονάδες 

υγείας του ιδιωτικού τομέα.  

6.4 Δημιουργία πιλοτικού δικτύου περισυλλογής και διαχείρισης  μολυσματικών 

αποβλήτων και απορριμμάτων που προέρχονται από οδοντιατρικές πράξεις, στα 

νοσοκομεία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

6.5 Δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. 

6.6 Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων με "κατευθυντήριες οδηγίες" και "καλές 

πρακτικές" στην περιβαλλοντική υγεία. 

6.7 Ενίσχυση του εξοπλισμού των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας για την παρακολούθηση παραγόντων περιβαλλοντικής υγείας. 

 

Ένταξη των δράσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

Οι παραπάνω δράσεις παρουσιάζουν άμεση συνάφεια με τους ειδικούς στόχους και τις 

ειδικές κατηγορίες δράσεων του άξονα 2 του ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη".  

• Οι δράσεις 6.1 και 6.5 έχουν ήδη προταθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη". 

• Οι δράσεις 6.2, 6.6 και 6.7 μπορούν να ενταχθούν και στα ΠΕΠ, ενώ η δράση 6.3 

μπορεί να ενταχθεί και στο ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα"  

 

Χρηματοδότηση των δράσεων  

• Όλες οι δράσεις του στόχου 1 μπορούν να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από 

το ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη". 

• Η δράση 6.2 μπορεί να χρηματοδοτηθεί μερικώς και από τα ΠΕΠ, όπως και η δράση 

6.7. 

• Αντίστοιχα, η δράση 6.3 μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα" 

ή/και από τα ΠΕΠ. 
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Ανάλυση των δράσεων 

6.1. Προώθηση συμμαχιών για τη δημιουργία υποδομών για την ασφαλή διαχείριση 

επικίνδυνων μολυσματικών και τοξικών νοσοκομειακών αποβλήτων.  

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην ανάπτυξη των αναγκαίων συμμαχιών και  

συνεργασιών για την προώθηση της δημιουργίας υποδομών για την ασφαλή τελική 

διάθεση των επικίνδυνων μολυσματικών και τοξικών νοσοκομειακών αποβλήτων, 

όλων των κατηγοριών (ΕΙΑ-ΜΤΧ, ΕΙΑ-ΤΧ και ΕΙΑ-ΜΧ), με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση 

της προστασίας του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος από τον κίνδυνο των 

μολυσματικών και τοξικών νοσοκομειακών αποβλήτων. 

Η σκοπιμότητα της δράσης καθορίζεται από το γεγονός, ότι η δημιουργία υποδομών 

τελικής διάθεσης και αδρανοποίησης των επικίνδυνων αποβλήτων δεν εμπίπτει στο 

πεδίο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας και των υπηρεσιών του, αλλά στην 

αρμοδιότητα των Περιφερειών και των φορέων της αυτοδιοίκησης. Η αναρμοδιότητα 

του Υπουργείου Υγείας να ιδρύσει και να διαχειριστεί μεγάλες περιφερειακές μονάδες 

αποτέφρωσης ή αποστείρωσης των μολυσματικών αποβλήτων, που είναι η 

ενδεδειγμένη λύση του προβλήματος, δημιουργεί την ανάγκη να αναλάβει το 

Υπουργείο Υγείας δράσεις και πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στη δημιουργία του 

κατάλληλου κλίματος και των κατάλληλων συνεργασιών για την προώθηση των 

δραστηριοτήτων αυτών. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα 2 του ΕΠ "Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη", όπου και έχει προταθεί ήδη από το ΥΥΚΑ.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες κοινωνικής διαβούλευσης για την ασφαλή 

διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και μελέτη για το σχεδιασμό 

περιφερειακών υποδομών ασφαλούς συγκέντρωσης, μεταφοράς και αδρανοποίησης 

των μολυσματικών και τοξικών νοσοκομειακών αποβλήτων (περιφερειακές μονάδες 

αποτέφρωσης και αποστείρωσης στους ΧΥΤΑ). 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Ένα πρόγραμμα πρωτοβουλιών κοινωνικής διαβούλευσης για την επίλυση του 

προβλήματος διαχείρισης των μολυσματικών και τοξικών αποβλήτων. 

2. Μια μελέτη τεχνικών προδιαγραφών και χωροθέτησης περιφερειακών 

Μονάδων Αποτέφρωσης και Κέντρων Επεξεργασίας Μολυσματικών 

Αποβλήτων. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, φορείς ειδικά 

εξουσιοδοτημένοι από το Υπουργείο Υγείας, οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης 

κλπ. 
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6.2. Δημιουργία υποδομών και εγκαταστάσεων διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων 

στα νοσοκομεία. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στη δημιουργία υποδομών για την ασφαλή 

συγκέντρωση, προσωρινή αποθήκευση και αδρανοποίηση των επικίνδυνων 

μολυσματικών και τοξικών νοσοκομειακών αποβλήτων, μέσα στα νοσοκομεία. Ο 

σκοπός της δράσης είναι η διασφάλιση του νοσοκομειακού, φυσικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος από τον κίνδυνο διασποράς των επικίνδυνων νοσοκομειακών 

αποβλήτων και η διευκόλυνση της ασφαλούς απομάκρυνσης και αδρανοποίησης 

αυτών. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα 2 του ΕΠ "Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη", όπου και έχει προταθεί ήδη από το ΥΥΚΑ.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για τη μελέτη, σχεδιασμό και δημιουργία 

υποδομών για τον διαχωρισμό, την ασφαλή συγκέντρωση, αποθήκευση και 

αδρανοποίηση των μολυσματικών και τοξικών αποβλήτων μέσα στα νοσοκομεία, τη 

δημιουργία υποδομών αδρανοποίησης των αποβλήτων, τη διαμόρφωση χώρων 

βραχείας παραμονής των απορριμμάτων, την καθιέρωση συστημάτων κατάλληλης 

σήμανσης, την προμήθεια εξοπλισμού όπως αποστειρωτικοί κλίβανοι, ψυκτικοί 

θάλαμοι, κάδοι διαχωρισμού και αποθήκευσης, συστήματα πλύσης κλπ.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μια μελέτη τεχνικών προδιαγραφών για τις υποδομές Προσωρινής 

Αποθήκευσης και Τελικής Διάθεσης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στα 

Νοσοκομεία. 

2. Τη διαμόρφωση υποδομών Προσωρινής Αποθήκευσης και Διαλογής 

Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων σε 52 Νοσοκομεία 

3. Την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού προσωρινής 

αποθήκευσης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στα 52 Νοσοκομεία 

4. Την εγκατάσταση αποστειρωτικών κλιβάνων μολυσματικών αποβλήτων σε 71 

Νοσοκομεία. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΥΠΕ, 

Νοσοκομεία. 

 

6.3. Δημιουργία μονάδων διαχείρισης των  μολυσματικών αποβλήτων στις μονάδες υγείας του 

ιδιωτικού τομέα. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στη δημιουργία ιδιωτικών μονάδων για την ασφαλή 

συγκέντρωση, αποθήκευση και αδρανοποίηση των επικίνδυνων μολυσματικών και 

τοξικών νοσοκομειακών αποβλήτων, που παράγονται από τις ιδιωτικές μονάδες 

υγείας. Ο σκοπός της δράσης είναι η διασφάλιση του φυσικού και κοινωνικού 
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περιβάλλοντος από τον κίνδυνο διασποράς των επικίνδυνων νοσοκομειακών 

αποβλήτων και η διευκόλυνση της ασφαλούς απομάκρυνσης και αδρανοποίησης 

αυτών. Η σκοπιμότητα της δράσης υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι σήμερα δεν 

υπάρχει καμία μέριμνα και καμία δυνατότητα ασφαλούς διαχείρισης των ιδιωτικών 

ιατρικών και νοσοκομειακών αποβλήτων, και είναι άγνωστος ο τρόπος διαχείρισης. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα 2 του ΕΠ "Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη", όπου έχουν ήδη προταθεί οι αντίστοιχες δράσεις για τα δημόσια 

νοσοκομεία. Επίσης είναι δυνατόν να ενταχθεί στο ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα".  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για τη μελέτη, την ίδρυση, τον εξοπλισμό και 

την ενίσχυση της λειτουργίας μονάδων διαχείρισης των επικίνδυνων ιατρικών και 

νοσοκομειακών αποβλήτων του ιδιωτικού τομέα, την καθιέρωση συστημάτων 

κατάλληλης σήμανσης, την προμήθεια εξοπλισμού κλπ.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Οικονομοτεχνικές μελέτες για την ίδρυση των ιδιωτικών μονάδων επικίνδυνων 

ιατρικών αποβλήτων. 

2. Την ίδρυση και εξοπλισμό τουλάχιστον 10 μονάδων διαχείρισης μολυσματικών 

αποβλήτων ιδιωτικών  μονάδων υγείας. 

3. Την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς των μολυσματικών 

αποβλήτων των ιδιωτικών μονάδων υγείας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Συλλογικοί φορείς παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 

6.4. Δημιουργία πιλοτικού δικτύου περισυλλογής και διαχείρισης  μολυσματικών αποβλήτων 

και απορριμάτων που προέρχονται από οδοντιατρικές πράξεις, στα νοσοκομεία της 

περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Σκοπός: Η δημιουργία στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υποδομών και δικτύου 

για την ασφαλή περισυλλογή, συγκέντρωση και αποθήκευση των επικίνδυνων 

μολυσματικών και τοξικών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από οδοντιατρικές 

πράξεις. Ο σκοπός της δράσης είναι η διασφάλιση του νοσοκομειακού, φυσικού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος από τον κίνδυνο διασποράς των επικίνδυνων 

νοσοκομειακών αποβλήτων και η διευκόλυνση της ασφαλούς απομάκρυνσης και 

αδρανοποίησης αυτών. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο "Ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών και 

υπηρεσιών υγείας" του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για τη μελέτη, σχεδιασμό και δημιουργία 

δικτύου και υποδομών για τον διαχωρισμό, την ασφαλή περισυλλογή, συγκέντρωση 

και αποθήκευση των μολυσματικών και τοξικών αποβλήτων μέσα στα νοσοκομεία. Τη 
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δημιουργία διαδικασίας ασφαλούς μεταφοράς των αποβλήτων,  την καθιέρωση 

συστημάτων κατάλληλης σήμανσης, την προμήθεια εξοπλισμού όπως ειδικά οχήματα 

μεταφοράς αποβλήτων, αποστειρωτικοί κλίβανοι, ψυκτικοί θάλαμοι, κάδοι 

διαχωρισμού και αποθήκευσης, συστήματα πλύσης κλπ.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μια μελέτη τεχνικών προδιαγραφών για τις υποδομές και την δημιουργία ενός 

δικτύου περισυλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης ιατρικών αποβλήτων τα 

οποία προέρχονται από οδοντιατρικές πράξεις. 

2. Τη διαμόρφωση υποδομών Προσωρινής Αποθήκευσης και Διαλογής 

Επικίνδυνων Αποβλήτων από οδοντιατρικές πράξεις στο σύνολο των 

Νοσοκομείων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

3. Την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού περισυλλογής 

και μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων από οδοντιατρικές πράξεις στο 

σύνολο των Νοσοκομείων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΔΥΠΕ και Νοσοκομεία περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

6.5. Δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στη δημιουργία περιφερειακών, νομαρχιακών και τοπικών 

συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού και έχει σκοπό την 

προστασία του πληθυσμού και της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο υδατογενών 

λοιμώξεων και δηλητηριάσεων. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα 2 του ΕΠ "Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη", όπου και έχει προταθεί ήδη από το ΥΥΚΑ.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες μελετών για τον καθορισμό 

προτύπων, κριτηρίων και δεικτών, προμήθεια εξοπλισμού και ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού για τη δημιουργία περιφερειακών συστημάτων 

παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού, καθώς και ενέργειες που έχουν 

σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών των φορέων της νομαρχιακής και τοπικής 

αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία αντίστοιχων τοπικών συστημάτων. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Οι αναγκαίες μελέτες για την οργάνωση των συστημάτων παρακολούθησης 

και τον καθορισμό προτύπων, κριτηρίων και δεικτών. 

2. Επτά περιφερειακά συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου 

νερού, με δικτυακή σύνδεση. 

3. Ανάπτυξη νομαρχιακών και τοπικών συστημάτων παρακολούθησης της 

ποιότητας του πόσιμου νερού. 
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Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΔΥΠΕ - περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, 

νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΟΤΑ, ΑΕΙ/ΤΕΙ κ.α. 

 

6.6. Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων με "κατευθυντήριες οδηγίες" και "καλές πρακτικές" 

στην περιβαλλοντική υγεία. 

Σκοπός: Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων με 

"κατευθυντήριες οδηγίες" και "καλές πρακτικές" στο πεδίο της Δημόσιας και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής, η οποία θα παρέχει, μέσω του διαδικτύου, στις 

περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας επιστημονικά έγκυρες 

και σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για τον ενδεδειγμένο τρόπο χειρισμού και 

αντιμετώπισης συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων της Δημόσιας και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα 2 του ΕΠ "Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει μελέτη για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της 

βάσης δεδομένων, ενέργειες προμήθειας εξοπλισμού, προώθησης διεθνών 

συνεργασιών, συλλογή και αξιολόγηση διεθνών προτύπων, κατευθυντήριων οδηγιών 

και καλών πρακτικών, οργάνωση δικτύου επιστημονικών συνεργασιών για την 

ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και καλών πρακτικών κλπ 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μια μελέτη για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της βάσης. 

2. Μια βάση δεδομένων με "κατευθυντήριες οδηγίες" και "καλές πρακτικές" στην 

περιβαλλοντική υγεία. 

3. Μια ηλεκτρονική πύλη άμεσης πρόσβασης στη βάση δεδομένων από όλη την 

Ελλάδα, μέσω του διαδικτύου. 

4. Ένα επιστημονικό δίκτυο συνεργατών για την συλλογή και αξιολόγηση 

υφισταμένων προτύπων, κατευθυντήριων οδηγιών και καλών πρακτικών και 

για την ανάπτυξη νέων. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΕΣΔΥ, ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλοι φορείς εξουσιοδοτημένοι από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

275

6.7. Ενίσχυση του εξοπλισμού των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας για την παρακολούθηση παραγόντων περιβαλλοντικής υγείας. 

Σκοπός: Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση του εξοπλισμού των περιφερειακών και 

νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για την παρακολούθηση των παραγόντων 

περιβαλλοντικής υγείας. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα 2 του ΕΠ "Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη", καθώς και των στόχων του άξονα ανάπτυξης υποδομών 

υπηρεσιών υγείας των ΠΕΠ. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προμήθειας εξοπλισμού για 

δειγματοληψίες, για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραγόντων όπως 

θορύβου, ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, ραδιενέργειας, φυσικών και κλιματικών 

παραμέτρων, σκόνης, τοξικών και εκρηκτικών παραγόντων κλπ 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μια μελέτη σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού ελέγχου 

περιβαλλοντικών παραγόντων.  

2. Εξοπλισμός του 70% των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με 

εξοπλισμό ελέγχου περιβαλλοντικών παραγόντων. 

3. Εξοπλισμός του 50% των νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με 

εξοπλισμό ελέγχου περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΔΥΠΕ - Περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΝΑ - 

Νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 
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Στόχος 7. Ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του ελληνικού 
πληθυσμού σε όλες τις περιφέρειες 

 
 

Σκοπός 

Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο για την κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, τα 

σημαντικότερα προβλήματα Δημόσιας Υγείας είναι τα νοσήματα του κυκλοφορικού, τα 

κακοήθη νεοπλάσματα και τα ατυχήματα. 

Η πρόληψη των νοσημάτων του κυκλοφορικού σχετίζεται με τη μείωση των κύριων 

παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, διατροφή, μειωμένη φυσική άσκηση), και την έγκαιρη 

διάγνωση και αντιμετώπιση χρονίων παθολογικών καταστάσεων που αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες κινδύνου, όπως υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία και σακχαρώδης διαβήτης.  

Η αντιμετώπιση των κακοήθων νεοπλασιών συνδέεται αφενός με τη μείωση των παραγόντων 

κινδύνου και αφετέρου με την ανάπτυξη προγραμμάτων δευτερογενούς πρόληψης. Ο 

περιορισμός των παραγόντων κινδύνου περιλαμβάνει τη μείωση των ατομικών παραγόντων 

μη υγιεινής συμπεριφοράς (όπως κάπνισμα, διατροφή, φυσική άσκηση, αλκοόλ) και τον 

έλεγχο των περιβαλλοντικών παραγόντων που ενοχοποιούνται  για την εμφάνιση του 

καρκίνου, με προγράμματα που αφορούν το φυσικό, αστικό και εργασιακό περιβάλλον. Στη 

δευτερογενή πρόληψη περιλαμβάνεται ο προσυμπτωματικός έλεγχος για την έγκαιρη 

διάγνωση καρκίνου μαστού, τραχήλου μήτρας, νεοπλασμάτων πεπτικού, προστάτη, κ.λπ.).  

Η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων σχετίζεται με την κυκλοφοριακή αγωγή αλλά και την 

κατανάλωση αλκοόλ.  

Ιδιαίτερο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, με σημαντικές ιατροκοινωνικές επιπτώσεις αποτελεί το 

AIDS, το οποίο αφορά όλες τις ηλικίες με ενεργό σεξουαλική συμπεριφορά, αλλά επίσης και 

την πρώτη εφηβική ηλικία πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας.  

Στην παιδική ηλικία, κατά την οποία εγκαθίστανται οι συμπεριφορές υγείας, η αγωγή υγείας για 

τη διατροφή, τη φυσική άσκηση  και τη στοματική υγεία αποτελεί ξεχωριστή προτεραιότητα, 

όπως επίσης και τα προγράμματα για την προώθηση των συνθηκών υγιεινής στο σχολικό 

περιβάλλον.  

Στους εφήβους, επιπλέον προτεραιότητες αγωγής υγείας είναι ενάντια στο κάπνισμα, το 

αλκοόλ και τις εξαρτησιογόνες ουσίες, καθώς επίσης η κυκλοφοριακή αγωγή και  η αγωγή για 

τη σεξουαλική υγεία. 

Ιδιαίτερα προγράμματα αγωγής υγείας και πρόληψης απαιτούνται για ομάδες πληθυσμού με 

αυξημένες ανάγκες, όπως οι άνεργοι, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, και οι τσιγγάνοι. 

Τα παραπάνω δεδομένα προσδιορίζουν τις ακόλουθες κατευθύνσεις για τις δράσεις που 

περιλαμβάνονται στο στόχο 7 αυτού του σχεδίου δράσης: 
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1. Βελτίωση των στάσεων και συμπεριφορών του πληθυσμού που σχετίζονται με 

παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και τη συμμετοχή σε προγράμματα 

πρόληψης. 

2. Βελτίωση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας της ζωής. 

3. Βελτίωση του φυσικού, κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντος που επιδρά 

στην υγεία. 

4. Προώθηση των προγραμμάτων δευτερογενούς πρόληψης του καρκίνου. 

 

Δεδομένου ότι ο στόχος 7 αναφέρεται σε παροχή υπηρεσιών προς τον πληθυσμό, είναι 

φανερό ότι όλες οι προβλεπόμενες δράσεις πρέπει να αναπτυχθούν σε όλες τις περιφέρειες 

της χώρας. 

 

 

Δράσεις 

Η υλοποίηση του στόχου αυτού περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις. 

 
  

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 7 

7.1 Προγράμματα και δράσεις κατά του καπνίσματος. 

7.2 Προγράμματα και δράσεις για την υγιεινή διατροφή. 

7.3 Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδομένων  

νοσημάτων. 

7.4 Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου. 

7.5 Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη των καρδιοπαθειών και των 

μεταβολικών νοσημάτων. 

7.6 Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη των ατυχημάτων. 

7.7 Προγράμματα προστασίας της μητρότητας και της υγείας του παιδιού.  

7.8 Προγράμματα προαγωγής της Στοματικής Υγείας 

7.9 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σε ειδικούς 

πληθυσμούς. 

7.10 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας στο μαθητικό 

πληθυσμό.  

7.11 Ενίσχυση της Αγωγής Υγείας στα σχολεία. 

7.12 Δημιουργία συστήματος εποπτείας του σχολικού περιβάλλοντος για την τήρηση 

των κανόνων Δημόσιας Υγείας. 
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Εθνικά και Περιφερειακά Προγράμματα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας 

Στο πλαίσιο του στόχου 7, προτείνεται η υλοποίηση δράσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

Το σύνολο των δράσεων που θα υλοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, θα βρίσκονται υπό την 

άμεση εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και θα αποτελούν το "Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας". 

Το σύνολο των δράσεων που θα προγραμματισθούν σε κάθε περιφέρεια θα συναποτελούν 

το "Περιφερειακό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας" κάθε Περιφέρειας, ο 

συντονισμός και η παρακολούθηση του οποίου θα γίνει από τα αντίστοιχα περιφερειακά 

όργανα Δημόσιας Υγείας, δηλαδή την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας. 

 

Εθνικό Πρόγραμμα Κατά των Ναρκωτικών 

Στο παρόν Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία δεν περιλαμβάνονται οι δράσεις που 

αφορούν την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.  

Τα ναρκωτικά αποτελούν στη σύγχρονη εποχή μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, με 

σοβαρές επιπτώσεις στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα (ειδικά των νέων), αλλά και με 

σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Τα τελευταία 20 χρόνια η χρήση 

ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα άρχισε να εξαπλώνεται ιδιαίτερα στο νεανικό πληθυσμό, 

ενώ αυξητική πορεία παρουσιάζουν και οι θάνατοι από ναρκωτικά στην Ελλάδα. Για το 

πρόβλημα αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο, μέχρι το 2015, σε όλες 

τις χώρες της Ευρώπης, ο επιπολασμός της χρήσης απαγορευμένων ψυχοτρόπων ουσιών να 

μειωθεί  κατά 25%  και η θνησιμότητα τουλάχιστον ως 50%. 

Για τη σημαντική αυτή προτεραιότητα, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει 

καταρτίσει ειδικό Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Κατά των Ναρκωτικών, στο οποίο 

περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες που αποσκοπούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των 

διαφόρων πτυχών του προβλήματος.   

Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) έχει καταρτίσει ειδικό πρόγραμμα δράσης, 

που καλύπτει τις διαφορετικές πτυχές και ανάγκες του προβλήματος. 

 

Ένταξη των δράσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

Οι  δράσεις 7.1 - 7.9 παρουσιάζουν άμεση συνάφεια με τους ειδικούς στόχους και τις ειδικές 

κατηγορίες δράσεων των αξόνων 5.1-5.3 του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". Οι 

δράσεις 7.10-7.12 εντάσσονται στους άξονες προτεραιότητας 1-3 του ΕΠ "Εκπαίδευση και δια 

Βίου Μάθηση". 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

279

Χρηματοδότηση των δράσεων  

Οι δράσεις 7.1 - 7.9 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ "Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού". Οι δράσεις 7.10-7.12 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το 

ΕΠ "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση". 

 

Ανάλυση των δράσεων 

7.1. Προγράμματα και δράσεις κατά του καπνίσματος. 

Σκοπός: Σκοπός της δράσης είναι η οργάνωση μιας αποτελεσματικής εθνικής 

εκστρατείας κατά του καπνίσματος. 

Το κάπνισμα σχετίζεται αιτιολογικά με τον καρκίνο του πνεύμονα και άλλους καρκίνους, 

τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος και με 

πολλές άλλες παθολογικές διαταραχές. Είναι η πρώτη αιτία ασθένειας και πρώιμης 

θνησιμότητας στις σύγχρονες κοινωνίες, η οποία μάλιστα μπορεί να προληφθεί. Το 

παθητικό κάπνισμα είναι επίσης υπεύθυνο για σημαντική θνησιμότητα και νοσηρότητα 

ιδιαίτερα σε παιδιά τα οποία πάσχουν από άσθμα. Παράλληλα, είναι επιστημονικά 

τεκμηριωμένο  ότι η μείωση του καπνίσματος σώζει ζωές και μειώνει τη νοσηρότητα. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο στην Ευρώπη, μέχρι το 2015, η 

αναλογία των μη καπνιστών να είναι τουλάχιστον 80%, για τους άνω των 15 ετών και 

κοντά στο 0 για τους κάτω των 15 ετών.  

Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό καπνιστών και κατανάλωσης τσιγάρων στην 

Ευρώπη και συνεπώς, η συγκεκριμένη προτεραιότητα την ενδιαφέρει περισσότερο από 

οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων των αξόνων δράσης 5.1-5.3 του ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 

Ενέργειες: Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει ενέργειες που αποσκοπούν (α) στη μη 

έναρξη του καπνίσματος από τα άτομα της προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας και (β) 

στη διακοπή του καπνίσματος από τους ήδη καπνιστές.  

Στη μη έναρξη του καπνίσματος αποβλέπουν αφενός ενέργειες εθνικής εμβέλειας μέσω 

των ΜΜΕ και αφετέρου ενέργειες τοπικού χαρακτήρα, όπως η αγωγή υγείας στα 

σχολεία.   

Στη διακοπή του καπνίσματος αποβλέπουν επίσης ενέργειες εθνικής εμβέλειας μέσω 

των ΜΜΕ καθώς και ενέργειες τοπικού χαρακτήρα, όπως η οργάνωση ιατρείων 

διακοπής του καπνίσματος από τις υπηρεσίες υγείας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η οργάνωση μιας εθνικής καμπάνιας κατά του καπνίσματος από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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2. Η οργάνωση περιφερειακών προγραμμάτων πρόληψης και διακοπής του 

καπνίσματος σε όλες τις περιφέρειες. 

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα επί της υγείας του πληθυσμού είναι η μείωση κατά 5 

μονάδες  του ποσοστού των καπνιστών.  

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης των ενεργειών εθνικής εμβέλειας είναι το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φορείς εξουσιοδοτημένοι από αυτό. 

Φορείς υλοποίησης των ενεργειών περιφερειακής εμβέλειας είναι οι περιφερειακές και 

νομαρχιακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Κέντρα Υγείας, εκπαιδευτικοί φορείς 

Αγωγής Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, επιστημονικές εταιρείες, σωματεία ή ινστιτούτα κλπ και 

γενικότερα φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την αγωγή υγείας για το κάπνισμα ή την 

πρόληψη νοσημάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα.  

 

7.2. Προγράμματα και δράσεις για την υγιεινή διατροφή. 

Σκοπός: Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η προώθηση ενεργειών για την 

επιστροφή στα δεδομένα της παραδοσιακής μεσογειακής δίαιτας και για την 

υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών προτύπων και συνηθειών. 

Η διατροφή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου των 

καρδιαγγειακών νοσημάτων, του καρκίνου, των μεταβολικών διαταραχών, της 

οστεοπόρωσης κλπ. Παράλληλα, τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί στην Ελλάδα 

μια σημαντική μεταβολή των διατροφικών προτύπων, με κύριο χαρακτηριστικό την 

απώλεια των παραδοσιακών μεσογειακών διατροφικών συνηθειών και την υιοθέτηση 

συνηθειών με περισσότερο βλαπτική επίδραση.  

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων των αξόνων δράσης 5.1-5.3 του ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες: 

1. Εθνικής εμβέλειας, μέσω των ΜΜΕ, που αποβλέπουν στη βελτίωση των 

γνώσεων του πληθυσμού σε θέματα διατροφής, προώθηση υγιεινών 

διαιτητικών προτύπων, κλπ και 

2. Περιφερειακής ή τοπική εμβέλειας, μέσω προγραμμάτων διατροφικής αγωγής 

υγείας και προώθησης υγιεινών διαιτητικών προτύπων. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η οργάνωση ενός εθνικού προγράμματος υγιεινής διατροφής από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω των ΜΜΕ, με κατάλληλες 

εκδόσεις, ενίσχυση σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών, κλπ. 

2. Η οργάνωση περιφερειακών προγραμμάτων υγιεινής διατροφής σε όλες τις 

περιφέρειες, με προγράμματα αγωγής υγείας, προώθηση δράσεων και 
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πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προώθηση υγιεινών διαιτητικών 

προτύπων. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης των ενεργειών εθνικής εμβέλειας είναι το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φορείς εξουσιοδοτημένοι από αυτό. 

Φορείς υλοποίησης των ενεργειών περιφερειακής εμβέλειας είναι οι περιφερειακές και 

νομαρχιακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Κέντρα Υγείας, εκπαιδευτικοί φορείς 

Αγωγής Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, επιστημονικές εταιρείες, σωματεία ή ινστιτούτα κλπ και 

γενικότερα φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την αγωγή υγείας, τη διατροφή, καθώς 

και την πρόληψη νοσημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή. 

 

7.3. Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδομένων  

νοσημάτων. 

Σκοπός: Η δράση αποσκοπεί στην οργάνωση ενός προγράμματος παρεμβάσεων για 

τον έλεγχο και την αντιμετώπιση του AIDS και των λοιπών σεξουαλικών μεταδιδομένων 

νοσημάτων.  

Τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι από τα πιο συχνά αναφερόμενα λοιμώδη 

νοσήματα, τα οποία μάλιστα απειλούν κατά κύριο λόγο τις νεώτερες ηλικίες. Τα 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (AIDS, ηπατίτιδες  Β και C,  γονόρροια, σύφιλη 

κλπ) αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα Δημόσιας Υγείας. Μολονότι η 

διασπορά του AIDS είναι στην Ελλάδα μικρότερη από τις άλλες χώρες της Ευρώπης, 

εντούτοις δεν παύει να αποτελεί μια σημαντική απειλή για τη υγεία του Ελληνικού 

πληθυσμού. Αντίθετα σε ότι αφορά τις ηπατίτιδες, η Ελλάδα παρουσιάζει από τα 

υψηλότερα επίπεδα επιπολασμού στην Ευρώπη.  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο, μέχρι το 2015, σε όλες τις 

χώρες της Ευρώπης να παρατηρείται μια σταθερή και συνεχή μείωση στην επίπτωση, 

στη θνησιμότητα και τις αρνητικές συνέπειες της νόσου HIV και AIDS, των άλλων 

σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων των αξόνων δράσης 5.1-5.3 του ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες (α) εθνικής εμβέλειας και (β) περιφερειακής 

ή τοπική εμβέλειας, για την ενίσχυση του οικογενειακού προγραμματισμού, την 

προώθηση της χρήσης ασφαλών αντισυλληπτικών μεθόδων, την υιοθέτηση υγιεινών 

σεξουαλικών συνηθειών, τη μείωση της εξάπλωσης του AIDS και των άλλων 

σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, την προώθηση της έγκαιρης ανίχνευσης 

κλπ.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 
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1. Η οργάνωση ενός εθνικού προγράμματος πρόληψης του AIDS και των λοιπών 

σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων. 

2. Η οργάνωση περιφερειακών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης του 

AIDS των λοιπών σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης των ενεργειών εθνικής εμβέλειας είναι το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ΚΕΕΛΠΝΟ και φορείς 

εξουσιοδοτημένοι από το ΥΥΚΑ. 

Φορείς υλοποίησης των ενεργειών περιφερειακής εμβέλειας είναι οι περιφερειακές και 

νομαρχιακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, οι ΔΥΠΕ, τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα 

Υγείας, εκπαιδευτικοί φορείς Αγωγής Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, επιστημονικές εταιρείες, 

σωματεία ή ινστιτούτα κλπ και γενικότερα φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την αγωγή 

υγείας και την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων.  

 

7.4. Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου. 

Σκοπός: Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εθνικής εκστρατείας για την 

αντιμετώπιση του καρκίνου. 

Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία θανάτου στη χώρα και την πρώτη 

αιτία θανάτου στις ηλικίες 45-69 ετών. Ορισμένοι τύποι καρκίνου μπορούν να 

προληφθούν σε μεγάλο βαθμό με μέτρα πρωτογενούς πρόληψης (π.χ. αποφυγή ή 

διακοπή καπνίσματος, διατροφή κλπ), αλλά δεν είναι όλοι προλήψιμοι. Κάποιοι τύποι 

καρκίνου, αν διαγνωσθούν έγκαιρα, μπορούν να θεραπευθούν ή να επιμηκυνθεί ο 

χρόνος επιβίωσης του ασθενή.  

Δευτερογενής πρόληψη με θετικά αποτελέσματα μπορεί να ασκηθεί κυρίως για τον 

καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος 

εντέρου και τον καρκίνο του προστάτη. Προσυμπτωματικός έλεγχος επίσης μπορεί να 

ασκηθεί και άλλες μορφές καρκίνου σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (καρκίνος του 

πνεύμονα, του δέρματος κ.α.). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο, 

μέχρι το 2020, η θνησιμότητα που οφείλεται σε όλους τους καρκίνους στους 

ανθρώπους κάτω από τα 65 έτη να μειωθεί κατά μέσο όρο τουλάχιστον κατά 15%, ενώ 

η θνησιμότητα η οποία οφείλεται στον καρκίνο του πνεύμονα να μειωθεί κατά 25%. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων των αξόνων δράσης 5.1-5.3 του ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει εθνικής και περιφερειακής κλίμακας ενέργειες για την 

προώθηση και ενίσχυση του προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση 

του καρκίνου στο γενικό πληθυσμό και σε ομάδες υψηλού κινδύνου, την ανάπτυξη και 

προώθηση  κατευθυντήριων οδηγιών για την σωστή χρήση των αρμόδιων 

προληπτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών υγείας και την αγωγή υγείας για τη 

συμμετοχή του πληθυσμού στα προγράμματα πρόληψης. 
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Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η οργάνωση ενός εθνικού προγράμματος πρόληψης του καρκίνου. 

2. Η οργάνωση περιφερειακών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης του 

καρκίνου. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης των ενεργειών εθνικής εμβέλειας είναι το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φορείς εξουσιοδοτημένοι από το 

ΥΥΚΑ. 

Φορείς υλοποίησης των ενεργειών περιφερειακής εμβέλειας είναι οι περιφερειακές και 

νομαρχιακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, οι ΔΥΠΕ, τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα 

Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, επιστημονικές εταιρείες, σωματεία ή ινστιτούτα κλπ και γενικότερα 

φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την πρόληψη του καρκίνου.  

 

7.5. Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη των καρδιοπαθειών και των μεταβολικών 

νοσημάτων. 

Σκοπός: Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των προγραμμάτων, δράσεων και 

πρωτοβουλιών για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των καρδιοπαθειών και 

των μεταβολικών νοσημάτων. 

Οι καρδιοπάθειες αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες θανάτου, η οποία μάλιστα στην 

Ελλάδα, σε αντίθεση με ότι παρατηρείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν 

παρουσιάζει τάσεις μείωσης. 

Οι παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι αφενός συμπεριφορικοί 

(κακή διατροφή, έλλειψη φυσικής άσκησης, κάπνισμα,  άγχος κλπ) και αφετέρου 

μεταβολικοί - παθολογικοί (σακχαρώδης διαβήτης,  υπερχοληστεριναιμία, παχυσαρκία, 

υπέρταση, κλπ).  

Η πρωτογενής πρόληψη αφορά στη μείωση των συμπεριφορικών παραγόντων 

κινδύνου, ενώ η δευτερογενής πρόληψη αφορά στην έγκαιρη εντόπιση και τον έλεγχο 

των παθολογικών και μεταβολικών παραγόντων σακχαρώδη διαβήτη, 

υπερχοληστεριναιμίας, παχυσαρκίας, υπέρτασης, και άγχους. 

Η έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά 

νοσήματα βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ατόμου, μειώνει την ανάγκη για νοσηλεία 

και αυξάνει την επιβίωση.  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο, μέχρι το 2020, η θνησιμότητα 

στην Ευρώπη που οφείλεται στα καρδιαγγειακά νοσήματα σε ανθρώπους κάτω από 

τα 65 έτη να έχει μειωθεί κατά μέσο όρο τουλάχιστο κατά 40%, ιδιαίτερα στις χώρες με 

αυξημένη τρέχουσα  θνησιμότητα. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων των αξόνων δράσης 5.1-5.3 του ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 
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Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει εθνικής και περιφερειακής κλίμακας ενέργειες για την 

προώθηση και ενίσχυση του προσυμπτωματικού ελέγχου για παράγοντες κινδύνου, 

αγωγή υγείας για τη σωστή διαχείριση των παραγόντων κινδύνου και ενέργειες για τη 

βελτίωση των προληπτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών των μεταβολικών και 

παθολογικών παραγόντων. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η οργάνωση εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων πρόληψης των 

καρδιοπαθειών 

2. Η οργάνωση εθνικών προγραμμάτων και περιφερειακών προγραμμάτων 

πρόληψης των μεταβολικών διαταραχών, του σακχαρώδη διαβήτη, της 

παχυσαρκίας και της υπερχοληστερολαιμίας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης των ενεργειών εθνικής εμβέλειας είναι το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φορείς εξουσιοδοτημένοι από το 

ΥΥΚΑ. 

Φορείς υλοποίησης των ενεργειών περιφερειακής εμβέλειας είναι οι περιφερειακές και 

νομαρχιακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, οι ΔΥΠΕ, τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα 

Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, επιστημονικές εταιρείες, σωματεία ή ινστιτούτα κλπ και γενικότερα 

φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την πρόληψη των καρδιαγγειακών και μεταβολικών 

νοσημάτων.  

 

7.6. Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη των ατυχημάτων. 

Σκοπός: Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση και ενίσχυση προγραμμάτων και 

δράσεων για την πρόληψη των ατυχημάτων.  

Τα ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία  θανάτου για τις ηλικίες 1-44, καθώς επίσης 

και την πρώτη αιτία χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής στην Ελλάδα, ενώ 

αποτελούν και την  πρώτη αιτία για ανικανότητα. Από όλα τα ατυχήματα, την πρώτη 

θέση κατέχουν οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε θανάτους 

από τροχαία ατυχήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2020, η θνησιμότητα και η 

ανικανότητα από τα τροχαία ατυχήματα να μειωθεί τουλάχιστον ως 30%. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων των αξόνων δράσης 5.1-5.3 του ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 

Ενέργειες: Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει εθνικής και περιφερειακής κλίμακας 

ενέργειες αγωγής υγείας για την πρόληψη των τροχαίων και των άλλων ατυχημάτων, 

στο γενικό πληθυσμό, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, σε ομάδες υψηλού κινδύνου, 

και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
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Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι η 

οργάνωση και υλοποίηση εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων πρόληψης των 

ατυχημάτων, με απώτερο σκοπό τη μείωση του αριθμού των θανάτων, αναπηριών και 

τραυματισμών από ατυχήματα. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης των ενεργειών είναι φορείς οι οποίοι 

ασχολούνται με την αγωγή υγείας, την κυκλοφοριακή αγωγή και την πρόληψη των 

ατυχημάτων. Δηλαδή, οι περιφερειακές και νομαρχιακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, 

Κέντρα Υγείας, εκπαιδευτικοί φορείς Αγωγής Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, επιστημονικές 

εταιρείες, σωματεία ή ινστιτούτα κλπ. 

 

7.7. Προγράμματα προστασίας της μητρότητας και της υγείας του παιδιού. 

Σκοπός: Η δράση αφορά την προώθηση και ενίσχυση προγραμμάτων πρόληψης και 

προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σε τομείς που σχετίζονται με τη μητρότητα και το 

παιδί. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων των αξόνων δράσης 5.1-5.3 του ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει εθνικής και περιφερειακής κλίμακας ενέργειες 

ανάπτυξης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων αγωγής υγείας, ενημέρωσης του 

πληθυσμού, συμβουλευτικής για την προώθηση του μητρικού θηλασμού, την 

πρόληψη της μεσογειακής αναιμίας και άλλων κληρονομικών νοσημάτων, την 

προστασία του παιδιού κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία, την πρόληψης της 

κακοποίησης του παιδιού και της ενδοοικογενειακής βίας, την προστασία της υγείας 

παιδιών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, τη στοματική υγεία,  κλπ.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι η 

οργάνωση και υλοποίηση των αντίστοιχων εθνικών και περιφερειακών 

προγραμμάτων προστασίας της μητρότητας και του παιδιού, με τελικό  αποτέλεσμα: 

1. Την αύξηση του ποσοστού και της διάρκειας του μητρικού θηλασμού. 

2. Την πρόληψη της μεσογειακής αναιμίας και των άλλων κληρονομικών 

νοσημάτων 

3. Την μείωση του φαινομένου παιδικής κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας. 

4. Τη βελτίωση της στοματικής υγείας των παιδιών. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης των ενεργειών είναι φορείς οι οποίοι 

ασχολούνται με την προστασία της μητρότητας και του παιδιού. Δηλαδή, το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι περιφερειακές και νομαρχιακές 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, ΔΥΠΕ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, 

επιστημονικές εταιρείες, σωματεία ή ινστιτούτα κλπ. 
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7.8. Προγράμματα προαγωγής της Στοματικής Υγείας. 

Σκοπός: Η προώθηση ενεργειών για την πρόληψη και προαγωγή της Στοματικής 

Υγείας, περιλαμβάνει ενέργειες Εθνικής και περιφερειακής ή τοπική εμβέλειας, μέσω των 

ΜΜΕ, που αποβλέπουν στη βελτίωση των γνώσεων του πληθυσμού σε θέματα 

πρόληψη μετάδοσης αλλά και παθογένεση των νόσων του στόματος, ενημέρωση για 

την προσωπική στοματική υγιεινή, τους κίνδυνους περιβαλλοντικών μολύνσεων, την 

ποιότητα νερού, κλπ. Επίσης εμπεριέχεται η διαδικασία πιστοποίησης των 

οδοντιατρικών εργαστηρίων και η σύνταξη πρωτόκολλο για τον έλεγχο των λοιμώξεων 

κατά την Οδοντιατρική Πράξη  

Η παρουσία περισσότερων βακτηριδίων στο στόμα καταδεικνύει ότι υπάρχει 

μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης καρδιακών νοσημάτων. Επισημαίνεται πως οι 

άνθρωποι που έχουν στο στόμα τους περισσότερα βακτηρία, τα οποία προκαλούν 

περιοδοντολογικές ασθένειες, έχουν επίσης και περισσότερο διογκωμένες καρωτίδες. 

Πιστεύουν πως τα βακτήρια που προκαλούν προβλήματα στα ούλα εξαπλώνονται 

μέσω του αίματος και επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα προκαλώντας 

φλεγμονές, οι οποίες με τη σειρά τους φράζουν τις αρτηρίες. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων των αξόνων δράσης 5.1-5.3 του ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες: 

1. Εθνικής εμβέλειας, μέσω των ΜΜΕ, που αποβλέπουν στη βελτίωση των 

γνώσεων του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας, προώθηση υγιεινών 

διαιτητικών προτύπων, κλπ και 

2. Περιφερειακής ή τοπική εμβέλειας, μέσω προγραμμάτων αγωγής στοματικής 

υγείας και προώθησης υγιεινών διαιτητικών προτύπων. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η οργάνωση ενός εθνικού προγράμματος στοματικής υγιεινής  από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω των ΜΜΕ, με κατάλληλες 

εκδόσεις (εποπτικές & εκπαιδευτικές αφίσες, φυλλάδια, οπτικοαουστικό υλικό), 

ενίσχυση σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών, κλπ. 

2. Η οργάνωση  πέντε (5) περιφερειακών προγραμμάτων Στοματικής Υγείας, με 

προγράμματα αγωγής στοματικής υγείας, προώθηση δράσεων και 

πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προώθηση νέων προτύπων. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης των ενεργειών εθνικής εμβέλειας είναι το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φορείς εξουσιοδοτημένοι από αυτό. 

Φορείς υλοποίησης των ενεργειών περιφερειακής εμβέλειας είναι οι περιφερειακές και 

νομαρχιακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Κέντρα Υγείας, εκπαιδευτικοί φορείς 

Αγωγής Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, επιστημονικές εταιρείες, σωματεία ή ινστιτούτα κλπ και 
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γενικότερα φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την αγωγή στοματικής υγείας, τη 

διατροφή, καθώς και την πρόληψη στοματικών νοσημάτων. 

 

7.9. Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σε ειδικούς πληθυσμούς. 

Σκοπός: Η δράση αφορά την προώθηση και ενίσχυση προγραμμάτων πρόληψης και 

προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, όπως  

μετανάστες, πρόσφυγες, τσιγγάνους, μακροχρόνιους ανέργους κλπ. 

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων Δημόσιας Υγείας σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου 

ή αυξημένης ανάγκης αποτελεί μια θεμελιώδη μέθοδο της Δημόσιας Υγείας και έναν 

από τους άξονες δράσης των ευρωπαϊκών στρατηγικών για τη Δημόσια Υγεία.  

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων των αξόνων δράσης 5.1-5.3 του ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ανάπτυξης δραστηριοτήτων και 

προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, ενημέρωσης, αγωγής υγείας, προώθησης εμβολιασμών, 

προγραμμάτων πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων, δράσεις για τη δημόσια και 

περιβαλλοντική υγιεινή στους τόπους κατοικίας, προώθηση του οικογενειακού 

προγραμματισμού και προγραμμάτων δευτερογενούς πρόληψης κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι η 

οργάνωση και υλοποίηση εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας 

της Δημόσιας Υγείας  για τις σημαντικότερες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης των ενεργειών είναι φορείς οι οποίοι 

ασχολούνται με την αγωγή υγείας, και την πρόληψη των νοσημάτων. Δηλαδή, το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι περιφερειακές και νομαρχιακές 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, ΔΥΠΕ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, εκπαιδευτικοί φορείς 

Αγωγής Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, επιστημονικές εταιρείες, σωματεία ή ινστιτούτα κλπ. 

 

7.10. Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας στο μαθητικό πληθυσμό.  

Σκοπός: Η δράση έχει σκοπό την προώθηση προγραμμάτων πρόληψης και 

προαγωγής της Δημόσιας Υγείας στον μαθητικό πληθυσμό. 

Η ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει 

καταλυτικά τόσο στην προστασία και προαγωγή της υγείας των μαθητών όσο και 

στην οικοδόμηση υγιών συμπεριφορών και τρόπων ζωής. 

Η δράση εντάσσεται στους στόχους του άξονα δράσης "Αναβάθμιση της ποιότητας 

της εκπαίδευσης" του ΕΠ "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ενίσχυσης σχολικών και μαθητικών 

πρωτοβουλιών βιωματικής εκπαίδευσης και ενεργητικής μάθησης σε όλο το φάσμα 

της πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας στο σχολικό περιβάλλον. 
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Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι η 

οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σε όλους 

τους νομούς. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης των ενεργειών είναι φορείς οι οποίοι 

ασχολούνται με την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στα σχολεία. Δηλαδή, οι 

περιφερειακές και νομαρχιακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις 

αντίστοιχες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ή σε συνεργασία με ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, 

επιστημονικά ινστιτούτα κλπ. 

 

7.11. Ενίσχυση της Αγωγής Υγείας στα σχολεία. 

Σκοπός: Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της Αγωγής Υγείας στα σχολεία και στην 

αύξηση της αποτελεσματικότητάς της όσον αφορά την προώθηση των υγιεινών 

συνηθειών, συμπεριφορών και τρόπων ζωής των μαθητών. Εντάσσεται στους 

στόχους του άξονα δράσης "Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης" του ΕΠ 

"Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση". 

Ενέργειες: Περιλαμβάνει ενέργειες υποστήριξης, αναβάθμισης και περαιτέρω 

επιστημονικής τεκμηρίωσης της Αγωγής Υγείας στα σχολεία, εκπαίδευση εκπαιδευτών, 

παραγωγή υποστηρικτικού επιστημονικού και εποπτικού υλικού, ενίσχυση της 

διατομεακής συνεργασίας, κοινές δράσεις με τους φορείς της Δημόσιας Υγείας κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι: 

1. Η διεύρυνση των προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία. 

2. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών. 

3. Η επιστημονική τεκμηρίωση των προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία. 

4. Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού αγωγής υγείας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης των ενεργειών είναι φορείς οι οποίοι 

ασχολούνται με την αγωγή υγείας στα σχολεία. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί φορείς 

Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με άλλους φορείς Δημόσιας Υγείας. 

 

7.12. Δημιουργία συστήματος εποπτείας του σχολικού περιβάλλοντος για την τήρηση των 

κανόνων Δημόσιας Υγείας 

Σκοπός: Η δράση έχει σκοπό την ανάπτυξη και υποστήριξη ενός συστήματος 

εποπτείας του σχολικού περιβάλλοντος, σε ότι αφορά την τήρηση των συνθηκών 

Δημόσιας Υγείας στα σχολεία.  

Η δράση εντάσσεται στους στόχους του άξονα δράσης "Αναβάθμιση της ποιότητας 

της εκπαίδευσης" του ΕΠ "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", στα πλαίσια του οποίου 

έχει προταθεί ήδη από το ΥΥΚΑ. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στην ανάπτυξη 

κατευθυντήριων οδηγιών για τη Δημόσια Υγεία στο σχολικό περιβάλλον, στη 
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δημιουργία βάσης δεδομένων για τα στοιχεία από την ατομική καρτέλα υγείας κάθε 

μαθητή, την τήρηση στοιχείων κάθε σχολικής μονάδας και την οργάνωση ενός 

συστήματος συστηματικής αξιολόγησης των δεδομένων. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η ανάπτυξη ενός συστήματος κατευθυντήριων οδηγιών και κανονισμών για 

την προστασία της Δημόσιας Υγείας στο σχολικό περιβάλλον. 

2. Η δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης της Δημόσιας Υγείας στα 

σχολεία, δομημένου σε εθνικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, το οποίο 

θα περιλαμβάνει: 

• Βάση δεδομένων για τα στοιχεία από την ατομική καρτέλα υγείας κάθε 

μαθητή. 

• Βάση δεδομένων για τις συνθήκες Δημόσιας Υγείας στις σχολικές 

μονάδες και  

3. την οργάνωση της συστηματικής αξιολόγησης των δεδομένων. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Φορείς υλοποίησης των ενεργειών είναι οι περιφερειακές και 

νομαρχιακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας, ή σε συνεργασία με ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, επιστημονικά ινστιτούτα κλπ. 
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Στόχος 8. Βελτίωση της ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

 
Σκοπός 

Η ανάπτυξη πολιτικών διασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες υγείας αποτελεί μια 

από τις σύγχρονες κατευθύνσεις τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των διεθνών στρατηγικών 

υγείας. 

Οι στρατηγικές διασφάλισης της ποιότητας περιλαμβάνουν: 

 

• Ανάπτυξη "κατευθυντήριων οδηγιών" και πρωτοκόλλων 

• Ανάπτυξη κανονισμών και διαδικασιών 

• Συστήματα τεκμηρίωσης  

• Στρατηγικές πιστοποίησης 

• Συστήματα και μεθόδους αξιολόγησης 

• Μεθόδους διαχείρισης του κινδύνου 

• Ερευνητική και διεπιστημονική υποστήριξη 

 

Ο στόχος 8 του σχεδίου δράσης για τη Δημόσια Υγεία αποβλέπει στην ενίσχυση της 

επιστημονικής ποιότητας και εγκυρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από όλες τις 

υπηρεσίες και οργανισμούς Δημόσιας Υγείας, σε κεντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό 

επίπεδο, με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων διασφάλισης 

της ποιότητας. 
 

Δράσεις 

Η υλοποίηση του στόχου αυτού περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις. 
 

  

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 8 

8.1 Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων με "κατευθυντήριες οδηγίες" και "καλές 

πρακτικές" στη Δημόσια Υγεία. 

8.2 Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και διεθνείς βάσεις δεδομένων. 

8.3 Προώθηση της πιστοποίησης των εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας και των 

Κέντρων Αναφοράς.  

8.4 Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας. 

8.5 Ανάπτυξη κανονισμών και οδηγιών προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις 

δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης  

8.6 Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και της διεπιστημονικής συνεργασίας 

για τη Δημόσια Υγεία. 

8.7 Τεχνική υποστήριξη του στόχου: Μελέτη ωρίμανσης για τη δράση 8.1. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

291

 

Ένταξη των δράσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

Οι παραπάνω δράσεις παρουσιάζουν συνάφεια με τους ειδικούς στόχους δύο τουλάχιστον 

Τομεακών καθώς και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επιπλέον, οι 

δράσεις 8.1 και 8.3 έχουν ήδη προταθεί από το ΥΥΚΑ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. 

Ειδικότερα: 

• Οι δράσεις 8.1 και 8.5 εντάσσονται στο στόχο 1 του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας", ενώ η δράση 8.7 στον άξονα 4 "Τεχνική υποστήριξη" του ίδιου 

ΕΠ. 

• Οι δράσεις 8.2, 8.3, 8.4 και 8.6 εντάσσονται στους στόχους του ΕΠ "Ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού", όπου και έχει ήδη προταθεί από το ΥΥΚΑ η δράση 8.3.  

 

Χρηματοδότηση των δράσεων  

• Οι δράσεις 8.1, 8.5 και 8.7 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ 

"Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης". 

• Οι δράσεις 8.2, 8.3, 8.4 και 8.6 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ 

"Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού". 

 

Ανάλυση των δράσεων 

8.1. Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων με "κατευθυντήριες οδηγίες" και "καλές πρακτικές" 

στη Δημόσια Υγεία. 

Σκοπός: Η δράση έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα παρέχει, 

άμεσα μέσω του διαδικτύου, σε όλες τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας, 

επιστημονικά έγκυρες και σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για τον ενδεδειγμένο τρόπο 

χειρισμού και αντιμετώπισης συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων Δημόσιας 

Υγείας, με σκοπό τη βελτίωση της επιστημονικής εγκυρότητας και 

αποτελεσματικότητας των δράσεων Δημόσιας Υγείας, σε όλη τη χώρα. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών στόχων 1 και 4 του άξονα 1 του ΕΠ 

"Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει μελέτη για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της 

βάσης δεδομένων, ενέργειες προμήθειας συστημάτων και ανάπτυξης του κατάλληλου 

λογισμικού, προώθηση διεθνών συνεργασιών, συλλογή και αξιολόγηση διεθνών 

προτύπων, κατευθυντήριων οδηγιών και καλών πρακτικών, οργάνωση δικτύου 

επιστημονικών συνεργασιών για την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και καλών 

πρακτικών κλπ 
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Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μια μελέτη για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της βάσης. 

2. Μια βάση δεδομένων με "κατευθυντήριες οδηγίες" και "καλές πρακτικές" στην 

περιβαλλοντική υγεία. 

3. Μια ηλεκτρονική πύλη άμεσης πρόσβασης στη βάση δεδομένων από όλη την 

Ελλάδα, μέσω του διαδικτύου. 

4. Ένα επιστημονικό δίκτυο συνεργατών για την συλλογή και αξιολόγηση 

υφισταμένων προτύπων, κατευθυντήριων οδηγιών και καλών πρακτικών και 

για την ανάπτυξη νέων. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΕΣΔΥ, ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλοι φορείς εξουσιοδοτημένοι από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

8.2. Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και διεθνείς βάσεις δεδομένων. 

Σκοπός: Η δράση έχει ως στόχο τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης σε 

διεθνείς βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων όλων των λειτουργών της Δημόσιας Υγείας, 

με σκοπό την επιστημονική αναβάθμιση και συνεχή επιστημονική ενημέρωση του 

ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Υγείας. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του ΕΠ "Ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προώθησης της πρόσβασης σε 

βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων, σύναξη των αναγκαίων συμφωνιών, ενημέρωση 

και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

παρέχει κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε διεθνείς βιβλιοθήκες όλων των κεντρικών και 

περιφερειακών υπηρεσιών και οργανισμών Δημόσιας Υγείας, και του 50% των 

νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

2. Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις δεδομένων όλων των 

κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών και οργανισμών Δημόσιας Υγείας, και 

του 50% των νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

3. Η εκπαίδευση προσωπικού από τις αντίστοιχες υπηρεσίες και οργανισμούς 

Δημόσιας Υγείας στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων πρόσβασης. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Κεντρικές, περιφερειακές και νομαρχιακές Διευθύνσεις 

Δημόσιας Υγείας, οργανισμοί Δημόσιας Υγείας, ΚΕΕΛ, ΕΣΔΥ, ΚΕΔΥ. 
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8.3. Προώθηση της πιστοποίησης των εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας.  

Σκοπός: Σκοπός της δράσης είναι η διασφάλιση της ποιότητας των εργαστηρίων 

Δημόσιας Υγείας, μέσω της εφαρμογής διαδικασιών πιστοποίησης. 

Η δράση έχει προταθεί ήδη από το ΥΥΚΑ για ένταξη στο ΕΠ "Ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προώθησης και ολοκλήρωσης της 

πιστοποίησης των εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης είναι 

η πιστοποίηση 11 εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπηρεσίες και οργανισμοί Δημόσιας Υγείας που διαθέτουν 

εργαστήρια (ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛ, Κέντρα Αναφοράς κλπ). 

 

8.4. Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών λειτουργίας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

Σκοπός: Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη μιας σειράς κατευθυντήριων οδηγιών 

για τις υπηρεσίες Δημόσιες Υγείας, σχετικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο χειρισμού 

συγκεκριμένων ζητημάτων Δημόσιας Υγείας και τον ενδεδειγμένο τρόπο άσκησης 

συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων τους, με τελικό σκοπό την επιστημονική αναβάθμιση της 

ποιότητας των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και τη 

λειτουργία τους σύμφωνα με καθορισμένα standards. Η δράση παρουσιάζει 

συμπληρωματικότητα με τη δράση 8.1. 

Η δράση εντάσσεται στους ειδικούς στόχους 1 και 3 του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης", αλλά θα μπορούσε να ενταχθεί και 

στο ΕΠ "Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την ανάπτυξη μιας σειράς 

κατευθυντήριων οδηγιών λειτουργίας των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας, κάθε μια από τις οποίες θα αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο δραστηριότητας των υπηρεσιών, όπως η διερεύνηση επιδημίας, ο 

υγειονομικός έλεγχος μιας περιβαλλοντικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, η 

οργάνωση προγραμμάτων screening κλπ. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν για κάθε 

οδηγία (α) την ανάθεση της εκπόνησής της σε συγκεκριμένο επιστημονικό φορέα και 

(β) την αξιολόγησή της από ομάδα επιστημόνων με ειδίκευση στο αντίστοιχο 

αντικείμενο. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η ανάπτυξη 10 τουλάχιστον κατευθυντήριων οδηγιών Δημόσιας Υγείας, σε 

αντικείμενα προτεραιότητας για τις περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας.  
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2. Η οργάνωση 10 αντίστοιχων ομάδων εργασίας για την αξιολόγηση και έγκριση 

των εκπονηθέντων κατευθυντήριων οδηγιών. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΕΣΔΥ, ΑΕΙ/ΤΕΙ, οργανισμοί Δημόσιας Υγείας ή άλλοι φορείς 

εξουσιοδοτημένοι από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

8.5. Ανάπτυξη κανονισμών και οδηγιών προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις δημόσιες και 

ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας  και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Σκοπός: Η δράση έχει σαν στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος ασφάλειας και 

ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας (τόσο του δημόσιου όσο κυρίως του ιδιωτικού 

τομέα), μέσω της ανάπτυξης κανονισμών, διαδικασιών και οδηγιών ασφάλειας και 

ποιότητας των μονάδων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, σε ότι αφορά την τήρηση 

των όρων υγιεινής και την προστασία των ασθενών και της εν γένει  Δημόσιας Υγείας 

μέσα στις μονάδες υγείας. 

Η ανάπτυξη διαδικασιών και κανονισμών αποτελεί διεθνώς μια από τις σημαντικότερες 

και αποτελεσματικότερες μεθόδους διασφάλισης της ποιότητας. Δεδομένου ότι 

σήμερα δεν υπάρχουν σαφείς κανονισμοί από το Υπουργείο για τους τρόπους 

διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μέσα στις ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία κλπ, ο 

μηχανισμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού η ανάπτυξη κανονισμών και 

διαδικασιών από τις ίδιες τις ιδιωτικές μονάδες αποτελεί ταυτόχρονα και μηχανισμό 

(αυτο-)ελέγχου των μονάδων αυτών. 

Η δράση εντάσσεται στους στόχους του ΕΠ "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την ανάπτυξη ενός συστήματος 

κανονισμών, διαδικασιών και οδηγιών ασφάλειας σε καίριους για τη Δημόσια Υγεία 

τομείς της λειτουργίας των μονάδων υγείας και κοινωνικής φροντίδας, όπως η 

διατροφή, η καθαριότητα, η διαχείριση του ιματισμού και των κλινοσκεπασμάτων κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η ανάπτυξη από 15 τουλάχιστον ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας 

κανονισμών και διαδικασιών προστασίας της Δημόσιας Υγείας, τουλάχιστον 

σε ότι αφορά τους τομείς της διατροφής, της σίτισης, της καθαριότητας, της 

διαχείρισης του ιματισμού κλπ. 

2. Η ανάπτυξη αντίστοιχων κανονισμών και διαδικασιών προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, από 20 τουλάχιστον δημόσιους 

φορείς.  

3. Η ανάπτυξη αντίστοιχων κανονισμών, προτύπων και διαδικασιών προστασίας 

της Δημόσιας Υγείας στις οδοντιατρικές σχολές και στα οδοντιατρεία των 

δημόσιων υπηρεσιών υγείας.  
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Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΔΥΠΕ, νοσοκομεία, ΑΕΙ, ιδιωτικοί φορείς υπηρεσιών υγείας, 

προνοιακοί φορείς. 

 

 

8.6. Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και της διεπιστημονικής συνεργασίας για τη 

Δημόσια Υγεία. 

Σκοπός: Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και της 

διεπιστημονικής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του ΕΠ "Ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού".  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προώθησης της έρευνας και της 

διεπιστημονικής συνεργασίας στη Δημόσια Υγεία, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, μέσω της ενίσχυσης ερευνητικών προγραμμάτων, κοινών επιστημονικών 

εκδηλώσεων διεπιστημονικής προσέγγισης κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι: 

1. Η χρηματοδότηση 10 εθνικών και 15 περιφερειακών ή τοπικών ερευνητικών 

προγραμμάτων  σε αντικείμενα  ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υγείας. 

2. Η χρηματοδότηση 10 εθνικών και 20 περιφερειακών ή τοπικών διεπιστημονικών 

προγραμμάτων ή εκδηλώσεων, σε αντικείμενα  ενδιαφέροντος της Δημόσιας 

Υγείας.  

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΕΣΔΥ, ΑΕΙ/ΤΕΙ, οργανισμοί Δημόσιας Υγείας ή άλλοι φορείς 

εξουσιοδοτημένοι από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

8.7. Τεχνική υποστήριξη του στόχου: Μελέτη ωρίμανσης για τη δράση 8.1. 

Η δράση αναφέρεται στη μελέτη ωρίμανσης που απαιτείται για τη δράση 8.1, που 

αφορά τη δημιουργία βάσης με κατευθυντήριες οδηγίες. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΕΣΔΥ, ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλοι φορείς εξουσιοδοτημένοι από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση της δράσης 8.1. 
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Στόχος 9. Πληροφορική οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία 
 
Σκοπός 

Ο στόχος 9 αποβλέπει στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Οι δράσεις που περιλαμβάνει στοχεύουν προς δύο 

κατευθύνσεις: 

1. Στην βελτίωση  της διοικητικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και 

φορέων Δημόσιας Υγείας. 

2. Στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών που εξυπηρετούνται ή που 

συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες και φορείς Δημόσιας Υγείας.  

Οι δράσεις του στόχου αφορούν τις κεντρικές, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες, 

καθώς και τους εθνικούς Οργανισμούς Δημόσιας Υγείας και περιλαμβάνουν ενέργειες 

ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών πληροφορικής και 

επικοινωνίας. 

Σε σχέση με τις προτεραιότητες αυτές, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει 

περιλάβει στο σχέδιο "Ψηφιακή σύγκλιση και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης", 

που προτείνεται για ένταξη στο ΕΠ "Ψηφιακή σύγκλιση", την ακόλουθη περιγραφή των 

δράσεων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία:  

 

"Δράση Α5¨: Δράσεις προστασίας δημοσίας υγείας 
Στόχος της ομάδας δράσεων είναι η ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στην υλοποίηση 
και λειτουργία του Εθνικού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην εναρμόνιση της 
Ελλάδας με του στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Δημόσιας Υγείας, και τη 
θεσμοθετημένη παροχή όλων των επιχειρησιακών, θεσμικών και τεχνολογικών λύσεων που 
απαιτούνται για την απρόσκοπτη συγκέντρωση της πληροφορίας. Στόχος των δράσεων είναι 
να σχεδιαστούν, να αναβαθμιστούν, και να συμπληρωθούν οι Εθνικοί Δείκτες Υγείας έτσι ώστε 
να συλλέγεται έγκαιρα και αξιόπιστα η απαιτούμενη Πληροφορία με δομημένο και ποιοτικό 
τρόπο. Στις δράσεις αυτές εντάσσονται και δράσεις Δημόσιας Υγείας και ενδυνάμωσης των 
συναρμόδιων φορέων (ΚΕΕΛΠΝΟ, κλπ) προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργηθούν ή να 
αναβαθμιστούν σε τεχνολογικό και λειτουργικό επίπεδο οι απαραίτητες δομές παρακολούθησης 
μεταδοτικών νοσημάτων και χρόνιων ασθενειών (cancer registries, κλπ.).  
Οι δράσεις μπορούν να συμπεριλάβουν και τη δημιουργία των απαραίτητων ιατρικών 
πρωτοκόλλων (π.χ. Evidence based medicine, κλπ). Επίσης, θα δημιουργηθούν οι αναγκαίες 
βάσεις δεδομένων, οι διαδικασίες ενημέρωσης τους καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία 
πρόσβασης σε αυτές (info portal για ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και των πολιτών και 
για τη στήριξη των αναγκαίων δράσεων πρόληψης και κοινωνικής ιατρικής).Επίσης, ενίσχυση 
μηχανισμών υγειονομικού ελέγχου και επιτήρησης της παραγωγής ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού". 
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Δράσεις 

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η 

υλοποίηση του στόχου της ψηφιακής σύγκλισης στη Δημόσια Υγεία περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες δράσεις. 
  

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 9 

9.1 Πληροφορική ενδυνάμωση των κεντρικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του 

ΥΥΚΑ, ως φορέα άσκησης πολιτικής Δημόσιας Υγείας. 

9.2 Πληροφορική ενδυνάμωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

9.3 Διασύνδεση των υπηρεσιών και οργανισμών Δημόσιας Υγείας. 

9.4 Ολοκλήρωση των ενεργειών για την υλοποίηση του Εθνικού Χάρτη Υγείας. 

9.5 Πληροφορική υποστήριξη των δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 

9.6 Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των φορέων δημόσιας και ιδιωτικής υγείας με 

σκοπό τη προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

9.7 Ενέργειες ηλεκτρονικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ανθρώπινου 

δυναμικού Δημόσιας Υγείας. 

9.8 Ενίσχυση υποδομών και εκπαιδευτικού υλικού ειδικής εκπαίδευσης, εργαστηρίων 

εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμού ΤΕΕ & ΙΕΚ του τομέα υγείας. 

9.9 Τεχνική υποστήριξη του στόχου: Μελέτες ωρίμανσης των δράσεων 9.3, 9.4, 9.5 

και 9.6. 

 

Ένταξη των δράσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

Οι παραπάνω δράσεις παρουσιάζουν άμεση συνάφεια με τους ειδικούς στόχους και τις 

ειδικές κατηγορίες δράσεων του άξονα 2 "Βελτίωση της ποιότητας ζωής" του ΕΠ "Ψηφιακή 

σύγκλιση".   

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις παρουσιάζουν πλήρη αντιστοιχία με τους δύο ειδικούς 

στόχους του συγκεκριμένου άξονα δράσης, δηλαδή του:  

• Στόχου 2.1: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των 

πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, 

• Στόχος 2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον 

πολίτη. 

 

Χρηματοδότηση των δράσεων  

Όλες οι δράσεις του στόχου 9 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ "Ψηφιακή 

σύγκλιση". 
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Ανάλυση των δράσεων 

9.1. Πληροφορική ενδυνάμωση των κεντρικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του ΥΥΚΑ, ως 

φορέα άσκησης πολιτικής. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των κεντρικών 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως 

φορέα άσκησης πολιτικής, μέσω της ενίσχυσης και επέκτασης των συστημάτων και 

εφαρμογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Η δράση εντάσσεται 

στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.2 του ΕΠ "Ψηφιακή σύγκλιση".  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ανάπτυξης υποδομών και συστημάτων 

πληροφορικής και επικοινωνίας, ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών, πληροφορική 

κατάρτιση του προσωπικού, επιδείξεις συστημάτων και εφαρμογών, οργάνωση 

βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη των διοικητικών λειτουργιών της Δημόσιας 

Υγείας κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι: 

1. Η ολοκλήρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος Δημόσιας Υγείας 

στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Εθνικό Συμβούλιο 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

2. Η μελέτη και η ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών υποστήριξης των 

διοικητικών λειτουργιών της Δημόσιας Υγείας. 

3. Η μελέτη και η ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών υποστήριξης των 

περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

4. Η πληροφορική εκπαίδευση του προσωπικού των κεντρικών υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό 

Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας. 

 

9.2. Πληροφορική ενδυνάμωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των 

περιφερειακών, νομαρχιακών και τοπικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, μέσω της 

ενίσχυσης και επέκτασης των υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, αλλά και στη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις υπηρεσίες πολιτών. Η δράση εντάσσεται 

στο πλαίσιο του άξονα 2 του ΕΠ "Ψηφιακή σύγκλιση". 

 Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ανάπτυξης υποδομών και συστημάτων 

πληροφορικής και επικοινωνίας στις περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας, ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών, πληροφορική κατάρτιση του 
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προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, επιδείξεις συστημάτων 

και εφαρμογών, οργάνωση βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη των λειτουργιών 

των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι: 

1. Η εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας σε όλες τις 

περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

2. Η ενίσχυση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων των 

νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

3. Η μελέτη και η ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών υποστήριξης των 

λειτουργιών των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

4. Η πληροφορική εκπαίδευση του προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες και φορείς 

Δημόσιας Υγείας, νομικά πρόσωπα και ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

 

9.3. Διασύνδεση κεντρικών, περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών και Οργανισμών 

Δημόσιας Υγείας. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία  

των κεντρικών, περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών και Οργανισμών 

Δημόσιας Υγείας, μέσω της πληροφορικής και επικοινωνιακής τους δικτύωσης και 

διασύνδεσης. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.2 του ΕΠ "Ψηφιακή σύγκλιση". 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την προμήθεια και την εγκατάστασης 

του εξοπλισμού και των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας που είναι 

αναγκαία για τη δικτύωση όλων των κεντρικών, περιφερειακών και νομαρχιακών 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας καθώς και των οργανισμών Δημόσιας Υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ, 

ΕΣΔΥ, ΕΦΕΤ, ΚΕΔΥ, ΠΕΔΥ, κλπ) σε εθνική κλίματα. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι: 

1. Η ανάπτυξη εθνικού δικτύου πληροφορικής και επικοινωνίας για τη Δημόσια 

Υγεία. 

2. Η σύνδεση όλων των υπηρεσιών και οργανισμών Δημόσιας Υγείας στο εθνικό 

δίκτυο. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες και οργανισμοί Δημόσιας Υγείας. 
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9.4. Ολοκλήρωση των ενεργειών για την υλοποίηση του Εθνικού Χάρτη Υγείας 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στην υλοποίηση και λειτουργία του Εθνικού Χάρτη Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην εναρμόνιση της Ελλάδας με του στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων, και 

στη διασφάλιση των επιχειρησιακών, θεσμικών και τεχνολογικών λύσεων που 

απαιτούνται για την απρόσκοπτη συγκέντρωση της πληροφορίας.  

Επιπλέον έχει στόχο το σχεδιασμό, την αναβάθμιση και συμπλήρωση των εθνικών 

δεικτών υγείας, έτσι ώστε να συλλέγεται έγκαιρα και αξιόπιστα η απαιτούμενη 

πληροφορία με δομημένο και ποιοτικό τρόπο.  

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.2 του άξονα 2 του ΕΠ "Ψηφιακή 

σύγκλιση".  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων και 

λογισμικού, μελετών, ανάπτυξης θεσμικών, επιχειρησιακών και τεχνολογικών λύσεων 

για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του Χάρτη, μελέτες για τον καθορισμό 

των εθνικών δεικτών υγείας, κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κλπ. 

Περιλαμβάνονται ακόμη ενέργειες για την προσαρμογή και ενδυνάμωση των 

συναρμόδιων φορέων και οργανισμών προκειμένου να μπορέσουν να 

δημιουργηθούν ή να αναβαθμιστούν σε τεχνολογικό και λειτουργικό επίπεδο οι 

απαραίτητες δομές παρακολούθησης των δεικτών υγείας.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η ολοκλήρωση των μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση του Χάρτη 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

2. Η διασφάλιση των θεσμικών, τεχνικών και λειτουργικών λύσεων και 

προσαρμογών που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του Χάρτη.  

3. Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης των υποδομών, δικτύων και εξοπλισμών που 

είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Χάρτη. 

4. Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του λογισμικού και των εφαρμογών που είναι 

αναγκαία για τη λειτουργία του Χάρτη. 

5. Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τον τρόπο επεξεργασίας, παρουσίασης 

και πρόσβασης στα στοιχεία του Χάρτη. 

6. Η κατάρτιση του προσωπικού για τον τρόπο λειτουργίας του Χάρτη. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΥΠΕ, 

περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,  οργανισμοί Δημόσιας 

Υγείας. 
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9.5. Πληροφορική υποστήριξη των δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 

Σκοπός: Η δράση έχει σκοπό την πληροφορική υποστήριξη και ενίσχυση 

συγκεκριμένων ενεργειών και παρεμβάσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας που 

περιλαμβάνονται σε άλλες ειδικές δράσεις του παρόντος Σχεδίου Δράσης.  

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα 2 του ΕΠ "Ψηφιακή σύγκλιση".  

Ενέργειες: Περιλαμβάνει ενέργειες ενίσχυσης υποδομών και εφαρμογής τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας σε ενέργειες που σχετίζονται με την επιτυχή και 

αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων 2-8 του παρόντος Σχεδίου Δράσης για τη 

Δημόσια Υγεία, και συγκεκριμένα: 

• της πληροφορικής υποστήριξης των μηχανισμών παρακολούθησης της 

υγείας,  

• της πληροφορικής υποστήριξης των μηχανισμών επαγρύπνησης, ταχείας 

αντίδρασης και περιβαλλοντικής υγιεινής,  

• της πληροφορικής υποστήριξης των εθνικών και περιφερειακών 

προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας και  

• της πληροφορικής υποστήριξης των μηχανισμών και των δράσεων 

επιστημονικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης της Δημόσιας Υγείας.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η πληροφορική και επικοινωνιακή οργάνωση των μηχανισμών επιδημιολογικής 

επιτήρησης του στόχου 2. 

2. Η πληροφορική και επικοινωνιακή οργάνωση των μηχανισμών επαγρύπνησης 

και ταχείας αντίδρασης του στόχου 5.  

3. Η πληροφορική και επικοινωνιακή οργάνωση των συστημάτων 

παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και των εγκαταστάσεων 

επιδημιολογικού φραγμού σε αεροδρόμια και λιμάνια του στόχου 6. 

4. Η πληροφορική και επικοινωνιακή οργάνωση των προγραμμάτων πρόληψης 

και προαγωγής της υγείας του στόχου 7. 

5. Η πληροφορική και επικοινωνιακή οργάνωση των μηχανισμών και των 

δράσεων επιστημονικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης της Δημόσιας Υγείας 

του στόχου 8. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Είναι οι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την υλοποίηση 

ενεργειών των στόχων 2, 5, 6, 7 και 8, όπως οι εθνικοί οργανισμοί, οι περιφερειακές και 

νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Κέντρα Υγείας, εκπαιδευτικοί φορείς Αγωγής 

Υγείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, επιστημονικές εταιρείες, σωματεία ή ινστιτούτα κλπ. 
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9.6. Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των φορέων δημόσιας και ιδιωτικής υγείας με σκοπό τη 

προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

Σκοπός: Η δράση έχει σκοπό να ενθαρρύνει και να προωθήσει τη συνεργασία των 

ιδιωτικών μονάδων υγείας με το δημόσιο, με σκοπό την προστασία της Δημόσιας 

Υγείας και αποβλέπει στην δικτυακή οργάνωση και διασύνδεση μεταξύ των δημόσιων 

και ιδιωτικών φορέων υγείας, την πληροφορική και επικοινωνιακή υποστήριξη της 

ανταλλαγής πληροφοριών, και της συμμετοχής σε δίκτυα επιδημιολογικής επιτήρησης 

και άλλες κοινές ενέργειες. Οι κύριοι τομείς στους οποίους αναφέρεται η δικτυακή 

διασύνδεση αφορούν: 

• την επιδημιολογική επιτήρηση, 

• την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και καταστροφών, 

• την πρόληψη επιδημιών και χρόνιων νοσημάτων, 

• την διασφάλιση της ποιότητας και 

• την ανταλλαγή κλινικών πληροφοριών για τους ασθενείς. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα 2 του ΕΠ "Ψηφιακή σύγκλιση", 

στα πλαίσια του οποίου έχει ήδη προταθεί από το ΥΥΚΑ.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ενίσχυσης των υποδομών, και ανάπτυξης 

δικτύων, λογισμικού και εφαρμογών, εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των 

ιδιωτικών μονάδων υγείας, καθώς και ενέργειες προώθησης της συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η πληροφορική δικτύωση μεταξύ των ιδιωτικών μονάδων υγείας με το δημόσιο. 

2. Η δικτυακή συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών μονάδων υγείας για την 

επιδημιολογική επιτήρηση. 

3. Η ανάπτυξη πληροφορικών λειτουργιών ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 

δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων υγείας. 

4. Η δικτυακή οργάνωση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή μαζικών 

καταστροφών. 

5. Η δικτυακή διασύνδεση για τη διασφάλιση της ποιότητας. 

 Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Συλλογικοί ιδιωτικοί φορείς, επιχειρήσεις και ομάδες 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας, υπηρεσίες και οργανισμοί Δημόσιας Υγείας. 
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9.7. Ενέργειες ηλεκτρονικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ανθρώπινου 

δυναμικού Δημόσιας Υγείας. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στη βελτίωση και ενίσχυση της ηλεκτρονικής κατάρτισης  

και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα της Δημόσιας 

Υγείας. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα 2 του ΕΠ "Ψηφιακή σύγκλιση", 

στα πλαίσια του οποίου έχει ήδη προταθεί από το ΥΥΚΑ.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες και προγράμματα ηλεκτρονικής κατάρτισης 

και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, 

καθώς και ηλεκτρονικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στις ειδικές 

εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας στο ανθρώπινο 

δυναμικό της Δημόσιας Υγείας. 

2. Η ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης στις ειδικές εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΥΠΕ - 

περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της 

νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και οργανισμοί Δημόσιας Υγείας. 

 

9.8. Ενίσχυση υποδομών και εκπαιδευτικού υλικού ειδικής εκπαίδευσης, εργαστηρίων 

εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμού ΤΕΕ & ΙΕΚ του τομέα υγείας. 

Σκοπός: Η δράση έχει σαν στόχο τον εκσυγχρονισμό, με τη χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας, των φορέων τεχνικής εκπαίδευσης του τομέα υγείας 

(ΤΕΕ, ΙΕΚ) και ιδίως για την υποστήριξη των νέων προγραμμάτων σπουδών σε 

αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας που προβλέπονται από τη Δράση 3.2.  

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο και των δύο στόχων (2.1 και 2.2) του άξονα 2 του ΕΠ 

"Ψηφιακή σύγκλιση", στα πλαίσια του οποίου έχει ήδη προταθεί από το ΥΥΚΑ.  

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των 

εκπαιδευτικών τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 

ειδικής εκπαίδευσης, των φορέων που παρέχουν τεχνική και ειδική εκπαίδευση στον 

τομέα Δημόσιας Υγείας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι: 
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1. Η βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και του εκπαιδευτικού εξοπλισμού 

των φορέων τεχνικής και ειδικής εργαστηριακής εκπαίδευσης του τομέα 

Δημόσιας Υγείας. 

2. Η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων με τη βοήθεια 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στους φορείς αυτούς. 

3. Η ανάπτυξη και  χρήση ανανεωμένου εκπαιδευτικού υλικού. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Εργαστήρια εκπαίδευσης, ΤΕΕ, ΙΕΚ και λοιποί φορείς ειδικής 

εκπαίδευσης του τομέα Υγείας. 

 

9.9. Τεχνική υποστήριξη του στόχου: Μελέτες ωρίμανσης των δράσεων 9.3, 9.4, 9.5 και 9.6 

Περιλαμβάνει τις μελέτες ωρίμανσης των δράσεων 9.3, 9.4, 9.5 και 9.6. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι. Το ΥΥΚΑ και οι φορείς υλοποίησης των δράσεων 9.3, 9.4, 9.5 

και 9.6. 
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Στόχος 10. Λογοδοσία και προβολή του συστήματος Δημόσιας Υγείας και αναβάθμιση της 
επικοινωνιακής του πολιτικής 

 

Σκοπός 

Η ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας στο σύστημα Δημόσιας Υγείας 

αποτελεί μια προτεραιότητα η οποία με σαφήνεια διατυπώνεται τόσο στις στρατηγικές 

Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Π.Ο.Υ. όσο και στο πλαίσιο του ΕΠ 

"Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης" του ΕΣΠΑ. 

Η δημοσιότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία συνθέτουν ένα σύγχρονο μηχανισμό ελέγχου και 

διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, που δημιουργεί 

κίνητρα, προάγει την κοινοτική συμμετοχή, ενισχύει την εμπιστοσύνη του πληθυσμού στο 

σύστημα Δημόσιας Υγείας και μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.   

Ο στόχος 10 του παρόντος Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία στοχεύει στην προώθηση 

των θεσμών και των ενεργειών πληροφόρησης του πληθυσμού, δημόσιας λογοδοσίας και 

προβολής των δράσεων και προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας.  

 

Δράσεις 

Η υλοποίηση του στόχου αυτού περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις. 
  

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 10 

10.1 Προώθηση της δημοσιότητας και λογοδοσίας για το έργο των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας.  

10.2 Δημιουργία εθνικού και περιφερειακών portals για τη Δημόσια Υγεία. 

10.3 Τεχνική υποστήριξη: Μελέτη ωρίμανσης για τη δημιουργία portal Δημόσιας 

Υγείας. 

 

Ένταξη των δράσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

Οι παραπάνω δράσεις παρουσιάζουν άμεση συνάφεια με τον ειδικό στόχο 2 "Προώθηση των 

αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας" του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας", καθώς και με τους στόχους του άξονα "Τεχνική υποστήριξη" των ΠΕΠ.  

 

Χρηματοδότηση των δράσεων  

Οι δράσεις του στόχου 10 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ "Βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας" και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
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Ανάλυση των δράσεων 

10.1. Προώθηση της δημοσιότητας και της λογοδοσίας για το έργο των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας.  

Σκοπός: Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της δημοσιότητας και της λογοδοσίας 

για τις δράσεις, τα προγράμματα και τα αποτελέσματα της Δημόσιας Υγείας 

Η δράση αποτελεί εξειδίκευση του ειδικού στόχου 2 "Προώθηση των αρχών της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας" του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας". Για τις δράσεις που υλοποιούνται μέσω των ΠΕΠ, η προώθηση της 

δημοσιότητας εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του άξονα "Τεχνική υποστήριξη 

εφαρμογής" των αντίστοιχων ΠΕΠ. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες δημοσιοποίησης του έργου, των 

προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Υγείας, μέσω του διαδικτύου, 

εκδόσεων, εντύπων, εκδηλώσεων, μέσω των μαζικών μέσων επικοινωνίας κλπ. 

 Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι η 

δημόσια προβολή του έργου των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και των 

αποτελεσμάτων τους. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΥΠΕ - 

περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, εθνικοί οργανισμοί Δημόσιας Υγείας, κλπ.  

 

10.2. Δημιουργία εθνικού και περιφερειακών portals για τη Δημόσια Υγεία. 

Σκοπός: Η δράση αποβλέπει στη δημιουργία ενός εθνικού και περιφερειακών portals 

για τη Δημόσια Υγεία, με σκοπό α) την προώθηση της ενημέρωσης του πληθυσμού 

για τις δράσεις, τα προγράμματα και τα αποτελέσματα της Δημόσιας Υγείας, (β) την 

παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και (γ) την προώθηση της συμμετοχής του 

πληθυσμού σε ενέργειες Δημόσιας Υγείας που απαιτούν τη συμμετοχή.  

Η δράση αποτελεί εξειδίκευση του ειδικού στόχου 2 "Προώθηση των αρχών της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας" του άξονα 1 του ΕΠ "Βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας".  

Η δημιουργία των περιφερειακών portals εντάσσεται στο πλαίσιο στο πλαίσιο των 

στόχων του άξονα "Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών υγείας" των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες μελετών, προμήθειας εξοπλισμού, 

διενέργειας εργασιών εγκατάστασης, ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών, που είναι 

απαραίτητα για την οργάνωση των portals. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η δημιουργία και λειτουργία ενός εθνικού portal για τη Δημόσια Υγεία. 

2. Η δημιουργία και λειτουργία 5 περιφερειακών portals για τη Δημόσια Υγεία. 
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 Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΥΠΕ - 

περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, φορείς εξουσιοδοτημένοι από το ΥΥΚΑ, 

κλπ.  

 

10.3. Τεχνική υποστήριξη: Μελέτη ωρίμανσης για τη δημιουργία portal Δημόσιας Υγείας. 

Περιλαμβάνει τη μελέτη ωρίμανσης για τη δημιουργία, τους στόχους, τη δομή, το 

περιεχόμενο και τις λειτουργίες ενός portal για τη Δημόσια Υγεία. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι. Το ΥΥΚΑ και οι φορείς υλοποίησης της δράσης 10.2. 
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4.4 Προπαρασκευαστικές ενέργειες και απαιτούμενες 
παρεμβάσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη 
Δημόσια Υγεία 
 

Η υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία προϋποθέτει μια σειρά 

προπαρασκευαστικών ενεργειών και παρεμβάσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες για την 

υλοποίησή του. 

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες περιλαμβάνουν: 

 

• Θεσμικού χαρακτήρα παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των 

δράσεων 

• Λειτουργικές και οργανωτικές παρεμβάσεις απαιτούνται για να διευκολύνουν την 

υλοποίηση των δράσεων και 

• Τις μελέτες ωρίμανσης που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση ορισμένων 

δράσεων ή έργων.  

 

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και παρεμβάσεις μπορούν να διακριθούν: 

(α) Σε γενικές προπαρασκευαστικές ενέργειες, οι οποίες είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση ολόκληρου του Σχεδίου Δράσης και 

(β) σε ειδικές προπαρασκευαστικές ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 

συγκεκριμένων δράσεων του Σχεδίου. 

 

4.4.1 Γενικές προπαρασκευαστικές ενέργειες και απαιτήσεις 

Οι γενικές προπαρασκευαστικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν μια σειρά από ενέργειες που 

αφορούν την έγκριση του σχεδιασμού, την υλοποίηση – παρακολούθηση του σχεδίου 

δράσης καθώς και την διασφάλιση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου. Οι απαιτούμενες 

γενικές προπαρασκευαστικές ενέργειες παρουσιάζονται στο περίγραμμα 4.4.1 που ακολουθεί 

και αναλύονται στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου.  
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Περίγραμμα 4.4.1 Γενικές προϋποθέσεις και προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση 

του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. Οριστικοποίηση και έγκριση των προτεινόμενων κατευθύνσεων και 
του προτεινόμενου γενικού σχεδιασμού του προγράμματος. 

2. Οριστικοποίηση και έγκριση των προτεινόμενων στόχων και 
δράσεων του Σχεδίου. 

3. Οριστικοποίηση και έγκριση του προτεινόμενου προϋπολογισμού 
του Σχεδίου Δράσης και της προτεινόμενης ενδεικτικής κατανομής 
του στις επιμέρους δράσεις. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

4. Οργάνωση του πολιτικού συντονισμού και της πολιτικής εποπτείας 
της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης. 

5. Ορισμός εθνικού και περιφερειακών Συντονιστών υλοποίησης του 
Σχεδίου Δράσης. 

6. Διασφάλιση της επάρκειας των αρμόδιων φορέων για την 
υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. 

7. Ενίσχυση και υποστήριξη του μηχανισμού παρακολούθησης της 
πορείας υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 8. Καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου σε ότι αφορά τις 
διαδικασίες έγκρισης και ένταξης των δράσεων στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

9. Διασφάλιση του κατάλληλου νομικού πλαισίου σε ότι αφορά τον 
μηχανισμό υλοποίησης. 
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4.4.1.1. Οριστικοποίηση και έγκριση των κατευθύνσεων και του 
προτεινόμενου γενικού σχεδιασμού του Σχεδίου Δράσης 
 

Κατά την διαμόρφωση της παρούσας μελέτης για το Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, 

ελήφθησαν υπόψη τόσο οι προτεραιότητες που προκύπτουν με βάση τις εσωτερικές ανάγκες 

του συστήματος Δημόσιας Υγείας όσο και αυτές που προκύπτουν με βάση τις ευρωπαϊκές 

στρατηγικές και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Υγεία. Εντούτοις, ο 

προτεινόμενος γενικός σχεδιασμός πρέπει να τύχει της οριστικής έγκρισης:   

1. από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο έχει την ευθύνη 

της όλης πολιτικής υγείας στη χώρα και  

2. από τη διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που 

έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου της συμβατότητας των προτεινόμενων δράσεων 

με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και τις επιδιώξεις του ΕΣΠΑ. 
 

4.4.1.2 Οριστικοποίηση και έγκριση των προτεινόμενων στόχων και 
δράσεων του Σχεδίου. 
 

Μετά την έγκριση των γενικών κατευθύνσεων και στόχων του Σχεδίου Δράσης, απαιτείται και η 

οριστικοποίηση των δράσεων που προτείνονται στα πλαίσια κάθε στόχου. Η διαδικασία αυτή 

θα οδηγήσει στο να συμπεριληφθούν στο οριστικό Σχέδιο Δράσης οι προτεραιότητες του 

Υπουργείου Υγείας και στην εξασφάλιση της συνάφειας του Σχεδίου Δράσης με την πολιτική 

και τις επιλογές του Υπουργείου.  

 

4.4.1.3 Οριστικοποίηση και έγκριση του προτεινόμενου 
προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης και της προτεινόμενης 
ενδεικτικής κατανομής του στις επιμέρους δράσεις. 
 

Παράλληλα με τη διαδικασία έγκρισης των γενικών κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και 

δράσεων του Σχεδίου Δράσης, απαιτείται και η έγκριση του προτεινόμενου προϋπολογισμού 

του, καθώς και της ενδεικτικής κατανομής του στις επιμέρους δράσεις. 

Η οριστικοποίηση και έγκριση του προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 

συνδέεται: 

1. με την οριστικοποίηση της κατανομής των δράσεων μεταξύ των τομέων 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Δημόσια Υγεία - Ψηφιακή Σύγκλιση στην υγεία και 

2. με την οριστικοποίηση της κατανομής των πόρων που θα διατεθούν από το ΕΠ 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και από τα λοιπά επιχειρησιακά προγράμματα 

του ΕΣΠΑ για τον τομέα της Δημόσιας Υγείας. 
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4.4.1.4. Πολιτικός συντονισμός του Σχεδίου Δράσης 
 

Ο πολιτικός συντονισμός και η εποπτεία της υλοποίησης των δράσεων του τομέα υγείας στα 

επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ προβλέπεται να γίνεται από ένα διϋπουργικό όργανο, 

το οποίο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η συγκρότηση του διϋπουργικού οργάνου θα γίνει με κοινή 

Υπουργική Απόφαση. 

Στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το Ν 3370/2005, προβλέπεται η ύπαρξη Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, η οποία έχει την ευθύνη της καθοδήγησης του συστήματος 

Δημόσιας Υγείας και της συνεργασίας με τα άλλα Υπουργεία και Περιφέρειες για την ανάπτυξη 

πολιτικών και προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας. Η ύπαρξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 

Υγείας με τις ως άνω αρμοδιότητες, επιβάλει τη συμμετοχή της στον πολιτικό συντονισμό και 

την πολιτική εποπτεία του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία.  

Η ιδιαιτερότητα αυτή καθιστά αναγκαίο, στην κοινή Υπουργική Απόφαση συγκρότησης του 

διϋπουργικού συντονιστικού οργάνου να προβλέπεται η συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιας Υγείας, με την ειδική αρμοδιότητα της παρακολούθησης και συντονισμού του 

Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, υπό την ιδιότητα του εθνικού συντονιστή του Σχεδίου.  
 

4.4.1.5 Ορισμός εθνικού και περιφερειακών συντονιστών υλοποίησης 
του Σχεδίου Δράσης 
 

Επειδή το Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγείας πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω άλλων 

επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στο επιχειρησιακό επίπεδο, είναι σκόπιμος ο 

ορισμός ενός εθνικού συντονιστή του Σχεδίου Δράσης και αντίστοιχων περιφερειακών 

συντονιστών. 

Ως εθνικός συντονιστής μπορεί να ορισθεί ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, ο οποίος 

έχει δια νόμου την συνολική αρμοδιότητα καθοδήγησης και συντονισμού της Δημόσιας 

Υγείας. 

Ως περιφερειακοί συντονιστές, ένας για κάθε Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 

μπορούν να ορισθούν οι Διευθυντές των περιφερειακών διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των 

ΔΥΠΕ, υπό την προϋπόθεση του έγκαιρου διορισμού τους.   
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4.4.1.6 Διασφάλιση της επάρκειας των αρμόδιων φορέων για την 
υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. 
 

Οι κύριοι φορείς υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία είναι οι 

κεντρικές, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες και οργανισμοί Δημόσιας Υγείας. Η 

επιτυχής υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας και της 

επάρκειας των φορέων αυτών να εξασφαλίσουν την υλοποίηση των δράσεων. Η 

προϋπόθεση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί με μια ειδική δραστηριοποίηση του ΥΥΚΑ προς την 

κατεύθυνση αυτή, ώστε όλοι οι φορείς υλοποίησης να προετοιμασθούν κατάλληλα για την 

εκπλήρωση της αποστολής τους. 

Το σημαντικότερο κενό που παρουσιάζει ο μηχανισμός υλοποίησης εντοπίζεται στο επίπεδο 

των περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας. Οι περιφερειακές διευθύνσεις αποτελούν 

έναν καίριο κρίκο στην αλυσίδα υλοποίησης του Σχεδίου, αφενός λόγω του επιτελικού τους 

χαρακτήρα στο επίπεδο της περιφέρειας και αφετέρου επειδή αποτελούν το μοναδικό 

περιφερειακό μηχανισμό Δημόσιας Υγείας που ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 

Υγείας. Χωρίς τις περιφερειακές υπηρεσίες, το ΥΥΚΑ δεν διαθέτει εκτελεστικό μηχανισμό στη 

Δημόσια Υγεία ανά την χώρα. 

Στο επίπεδο των περιφερειακών υπηρεσιών, οι προαπαιτούμενες ενέργειες περιλαμβάνουν: 

1. Τη νομική ή νομοθετική διασαφήνιση της υπηρεσιακής υπόστασης των 17 

περιφερειακών διευθύνσεων που προβλέπονταν από το Ν 3370/2005, μετά την 

ψήφιση του Ν 3527/2007 και τη συγχώνευση των 17 ΔΥΠΕ σε 7. Στο ζήτημα 

αυτό γίνονται σχετικές προτάσεις στο σχετικό κεφάλαιο. 

2. Την άμεση προκήρυξη ενός αριθμού θέσεων σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις, για τη βασική στελέχωσή τους. Επίσης, πρέπει να 

εξετασθεί η δυνατότητα πρόσληψης ενός αριθμού στελεχών με τις διαδικασίες 

που ισχύουν για τη στελέχωση του μηχανισμού υλοποίησης και 

παρακολούθησης του ΕΣΠΑ. Στο ζήτημα της στελέχωσης γίνονται σχετικές 

προτάσεις σε άλλο κεφάλαιο. 

Τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία έγκαιρης οργάνωσης του περιφερειακού μηχανισμού Δημόσιας 

Υγείας για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. 
  

4.4.1.7 Ενίσχυση και υποστήριξη του μηχανισμού παρακολούθησης της 
πορείας υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. 
 

Όπως είναι γνωστό την ευθύνη της παρακολούθηση της πορείας του Σχεδίου Δράσης για τη 

Δημόσια Υγεία την έχει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υ.Υ.Κ.Α., η οποία στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ έχει μετατραπεί σε ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης. Εντούτοις, στο ΕΣΠΑ 2007-2013 οι 
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δράσεις του τομέα υγείας δεν αποτελούν ένα ενιαίο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (όπως 

συνέβαινε στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ), αλλά θα υλοποιηθούν μέσω των άλλων Τομεακών και των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Δεδομένης αυτής της ιδιομορφίας, είναι 

αναγκαίο να υπάρξει μια ειδική μέριμνα για την ενίσχυση και υποστήριξη του μηχανισμού 

παρακολούθησης (δηλαδή του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης του ΥΥΚΑ) της πορείας 

υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία .  

Η απαιτούμενη υποστήριξη περιλαμβάνει: 

• Την ενίσχυση της στελέχωσης. 

• Την απασχόληση εξωτερικού Συμβούλου για την προώθηση και 

παρακολούθηση της υλοποίησης. 

• Την οργάνωση της συνεργασίας με τις διαχειριστικές αρχές των τομεακών και 

περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και  

• Την αντίστοιχη κατανομή αρμοδιοτήτων. 
 

4.4.1.8 Καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου για τις διαδικασίες 
έγκρισης και ένταξης των δράσεων στα επιμέρους Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 
 

Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία μέσω των άλλων Τομεακών και 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθιστά αναγκαία τη λεπτομερή διασαφήνιση 

των διαδικασιών έγκρισης και ένταξης των προβλεπόμενων δράσεων στα διάφορα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να καθορισθεί: 

 

• Η διαδικασία προκήρυξης των επιμέρους μέτρων των διαφόρων 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία. 

• Η διαδικασία ενημέρωσης της Υπηρεσίας Παρακολούθησης του Σχεδίου 

Δράσης για τη Δημόσια Υγεία για την προκήρυξη των μέτρων που αφορούν 

στη Δημόσια Υγεία, καθώς και των μέτρων που δεν αφορούν στο σύνολό τους 

τη Δημόσια Υγείας αλλά περιλαμβάνουν σχετικές δράσεις. 

• Η διαδικασία πιθανής εμπλοκής της Υπηρεσίας Παρακολούθησης του Σχεδίου 

Δράσης για τη Δημόσια Υγεία στην προκήρυξη των μέτρων. 

• Η διαδικασία και οι φορείς αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβάλλονται 

και η πιθανή εμπλοκή της Υπηρεσίας Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης 

για τη Δημόσια Υγεία κατά την αξιολόγηση των προτάσεων. 

• Η διαδικασία λήψης της απόφασης έγκρισης των διαφόρων προτάσεων και η 

πιθανή εμπλοκή της Υπηρεσίας Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη 

Δημόσια Υγεία στη διαδικασία λήψης της απόφασης. 
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• Η διαδικασία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των έργων και ο 

τρόπος εμπλοκής της Υπηρεσίας Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη 

Δημόσια Υγεία σ' αυτή. 

Στο ζήτημα αυτό γίνονται σχετικές προτάσεις στο σχετικό κεφάλαιο. 

 

4.5 Ειδικές προπαρασκευαστικές ενέργειες και απαιτήσεις για την 
υλοποίηση των επιμέρους στόχων του Σχεδίου Δράσης για τη 
Δημόσια Υγεία. 

Στην προηγούμενη ενότητα (4.4.1 Γενικές προπαρασκευαστικές ενέργειες και απαιτήσεις), 

παρουσιάστηκαν οι γενικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου 

Δράσης για την Δημόσια Υγεία. Ανάλογες όμως προϋποθέσεις απαιτούνται και στο επίπεδο 

των επιμέρους στόχων του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης όπως αυτοί αναλυτικά 

παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο (4.3 Στρατηγικοί στόχοι του Σχεδίου Δράσης 

για τη Δημόσια Υγεία). Οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες και απαιτήσεις για την 

υλοποίηση των δράσεων κάθε στόχου παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

 
ΣΤΟΧΟΣ 1: Χάραξη εθνικής πολιτικής και καθορισμός στόχων για τη Δημόσια Υγεία 
 

 Η έναρξη από το Ε.ΣΥ.ΔΥ. των διαδικασιών για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Ν 3370/2005 αρμοδιότητες και διαδικασίες. 

 Η πολιτική απόφαση για την ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών Δημόσιας Υγείας. 

 Η πολιτική απόφαση για την έναρξη μιας διαδικασίας κοινωνικής διαβούλευσης για τη 

Δημόσια Υγεία και για τις κατευθύνσεις της κοινωνικής διαβούλευσης. 

 
ΣΤΟΧΟΣ 2: Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης της υγείας του 

πληθυσμού 
 

 Η προετοιμασία της νομοθετικής ρύθμισης για το συντονισμό και τη συνεργασία των 

συναρμόδιων φορέων. 

 
ΣΤΟΧΟΣ 3: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία 
 

 Η πολιτική απόφαση για τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Αγροτικής Υγιεινής 

Θεσσαλίας και για τον φορέα ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας της. 

 Οι προκαταρκτικές ενέργειες για τον προγραμματισμό των δράσεων κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναμικού 
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ΣΤΟΧΟΣ 4: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών      
                   Δημόσιας Υγείας 
 

 Η εντολή του ΥΥΚΑ προς του εποπτευόμενους οργανισμού Δημόσιας Υγείας να 

καταρτίσουν προγράμματα δράσης στα πλαίσια των κατευθύνσεων του Σχεδίου 

Δράσης. 

 Η κατάρτιση προγραμμάτων δράσης από τους οργανισμούς. 

 
ΣΤΟΧΟΣ 5: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης  

για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απειλών 
 

 Η πολιτική απόφαση για την ίδρυση μηχανισμών ταχείας αντίδρασης σε άλλες 

περιφέρειες. 

 Η εντολή του ΥΥΚΑ προς το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας να 

καταρτίσουν προγράμματα δράσης στα πλαίσια των κατευθύνσεων του Σχεδίου 

Δράσης. 

 Η κατάρτιση των σχετικών προγραμμάτων δράσης. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 6: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής 
υγείας 

 
 Η συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και την τοπική 

αυτοδιοίκηση για τη λήψη της πολιτικής απόφασης σχετικά με τον φορέα που θα 

διαχειρισθεί τις υποδομές για την ασφαλή συγκέντρωση, μεταφορά και τελική διάθεση 

των μολυσματικών και ραδιενεργών νοσοκομειακών αποβλήτων. 

 Η κατάρτιση από το ΥΥΚΑ ενός προγράμματος προτεραιοτήτων σχετικά με τα 

νοσοκομεία στα οποία θα εγκατασταθούν μονάδες διαχείρισης μολυσματικών 

αποβλήτων και συγκροτήματα νοσοκομείων τα οποία θα εξυπηρετούν. 

 Ο καθορισμός από το ΥΥΚΑ των προδιαγραφών των μονάδων διαχείρισης 

μολυσματικών αποβλήτων. 

 Η κατάρτιση από το ΥΥΚΑ ενός προτύπου εξοπλισμού παρακολούθησης 

περιβαλλοντικής υγείας κατάλληλου (α) για τις περιφερειακές και (β) για τις 

νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 7: Ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του 
ελληνικού πληθυσμού 

 
 Η λήψη της απόφασης από το ΥΥΚΑ σχετικά με τις ενδεχόμενες προτεραιότητες και 

κατευθύνσεις των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας. 

 Η λήψη της απόφασης για τις ενδεχόμενες δράσεις που θα υλοποιηθούν σε εθνικό 

επίπεδο (π.χ. εθνικές καμπάνιες, εκστρατείες μέσω ΜΜΕ κλπ) 
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 Η λήψη της απόφασης για τη διαδικασία συντονισμού και παρακολούθησης των 

δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 8: Βελτίωση της ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας των  
παρεχόμενων υπηρεσιών 

 
 Δεν απαιτούνται ειδικές προκαταρκτικές ενέργειες. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 9: Πληροφορική οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία 
 

 Η διασαφήνιση των ενεργειών που θα περιληφθούν στο Σχέδιο Δράσης για τη 

Δημόσια Υγεία. 

 Η διασαφήνιση των προτεραιοτήτων του ΥΥΚΑ για την πληροφορική οργάνωση στη 

Δημόσια Υγεία και για τον τρόπο πληροφορικής διασύνδεσης της Δημόσιας Υγείας με 

τις υπηρεσίες υγείας. 

 Η απόφαση του ΥΥΚΑ για την κατανομή αρμοδιοτήτων σε ότι αφορά τη διαχείριση των 

μηχανισμών συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών για την υγεία 

(παρακολούθηση της υγείας, χάρτης υγείας κλπ) 

 

ΣΤΟΧΟΣ 10: Λογοδοσία και προβολή του συστήματος Δημόσιας Υγείας και 
αναβάθμιση της επικοινωνιακής του πολιτικής 

 
 Η κατάρτιση ενός προγράμματος ενεργειών δημοσιότητας και λογοδοσίας της 

Δημόσιας Υγείας. 

 
 

4.6 Στελέχωση δικτύου περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

 

Όπως διαπιστώνεται με βάση την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας και την SWOT ανάλυση του υπάρχοντος συστήματος Δημόσιας Υγείας στη 

χώρα μας, δύο θεμελιώδη προβλήματα που σχετίζονται με τον περιφερειακό μηχανισμό 

Δημόσιας Υγείας είναι: 

 

1. η ανυπαρξία περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 

2. η παντελής απουσία προσωπικού για τις περιφερειακές υπηρεσίες.  
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4.6.1 Απουσία των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
 

Η απουσία της προβλεπόμενης από το νόμο περιφερειακής οργάνωσης και η ουσιαστική 

ανυπαρξία των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας αποτελούν μια από τις 

σημαντικότερες αδυναμίες του συστήματος.  

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο για την υφιστάμενη κατάσταση, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας που ιδρύθηκαν με τους νόμους 2503/97 και 2517/97, ως Διευθύνσεις Υγείας 

και Πρόνοιας ενταγμένες στον οργανισμό των αντίστοιχων Περιφερειών, από το 2005, με το Ν 

3370/05, περιήλθαν στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Δ.Υ.ΠΕ. Η μεταφορά αρμοδιότητας δεν 

συνοδεύθηκε από τις αναγκαίες ενέργειες για την οργάνωση των υπηρεσιών αυτών υπό το 

νέο καθεστώς, με αποτέλεσμα, μετά τον περιορισμό του αριθμού των Δ.Υ.Π.Ε. και τη 

συγχώνευσή τους, να είναι σήμερα ασαφής η υπηρεσιακή τους υπόσταση. Οι αλλαγές στο 

διοικητικό καθεστώς των υπηρεσιών και η μη έγκαιρη στελέχωσή τους, δεν επέτρεψαν την 

ανάπτυξή τους και στην ουσία δεν υφίστανται.  

Η απουσία των περιφερειακών υπηρεσιών: 

• Αποστερεί το σύστημα από τον φυσικό μηχανισμό υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 

για τη Δημόσια Υγεία στα πλαίσια του ΕΣΠΑ που θα υπήρχε στην περιφέρεια. 

• Αποστερεί το σύστημα από τους φορείς του περιφερειακού συντονισμού και της 

περιφερειακής διατομεακής συνεργασίας, που αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις 

για την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης.  

• Αποστερεί το σύστημα από τον εκτελεστικό μηχανισμό της Δημόσιας Υγείας σε 

επίπεδο περιφέρειας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης των 

δράσεων που προβλέπει το Σχέδιο Δράσης σε επίπεδο περιφέρειας. 

• Δεδομένου ότι οι νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας δεν ανήκουν στην 

αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, πρακτικά το σύστημα Δημόσιας Υγείας δεν 

διαθέτει κανένα εκτελεστικό μηχανισμό, παρά μόνο κεντρική διοίκηση.  

Τα παραπάνω υποδηλώνουν μια συνολικότερη αδυναμία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, 

και αναδεικνύουν την άμεση οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών στην υπ΄ αριθμό 1 

προτεραιότητα εν όψει της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία του ΕΣΠΑ. 

 

4.6.2 Το πλαίσιο στελέχωσης των περιφερειακών υπηρεσιών 
 

Το υφιστάμενο πλαίσιο στελέχωσης των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

διαμορφώθηκε μέσα από: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 2503/97, και των άρθρων 5 και 6 του Ν 2519/97, οι 

οποίοι προβλέπουν τη σύσταση θέσεων για τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού 
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για τις περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

• Γιατρών και οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας 

• Υγιεινολόγων μηχανικών 

• Φαρμακοποιών 

• Ειδικών επιστημόνων κοινωνικών και οικονομικών επιστημών 

• Κοινωνικών λειτουργών 

• Νοσηλευτών ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδίκευση στη Δημόσια Υγεία 

• Επισκεπτών υγείας 

• Εποπτών Δημόσιας Υγείας 

• Διαιτολόγων 

• Τεχνολόγων τροφίμων 

• Διοικητικό προσωπικό 

• Τεχνικό προσωπικό 

• Βοηθητικό προσωπικό 

2. Τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων 357/98 και 509/99, με τις οποίες 

καθορίστηκαν οι οργανικές θέσεις προσωπικού στις περιφερειακές υπηρεσίες. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν  3172/03, με τις οποίες προβλέφθηκε η σύσταση 

70 επιπλέον οργανικών θέσεων για τις περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και 

4. Τους οργανισμούς των Περιφερειών, που περιλαμβάνουν τις συγκεκριμένες 

οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί για κάθε υπηρεσία. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν 3370/2005, οι οποίες προβλέπουν, ότι πέραν των 

ειδικοτήτων που αναφέρονται στο Ν 2519/97, το Σώμα των Λειτουργών Δημόσιας 

Υγείας περιλαμβάνει επιπλέον και: 

• κτηνιάτρους,  

• ψυχολόγους,  

• κοινωνιολόγους,  

• μαίες,   

• τεχνολόγους τροφίμων,  

• διατροφολόγους,  

• επιδημιολόγους και  

• βιοστατιστικούς. 

 

Με βάση τα παραπάνω: 

• Ο Ν 2503/97 προβλέπει τη σύσταση 40 οργανικών θέσεων γιατρών Δημόσιας 

Υγείας. 
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• Η ΥΑ 357/98 προβλέπει τη σύσταση 143 θέσεων διαφόρων κατηγοριών. 

• Η ΥΑ 509/99 προβλέπει τη σύσταση άλλων 128.  

• Ο Ν 3172/03 προβλέπει τη σύσταση 70 ακόμη θέσεων προσωπικού για τις 

περιφερειακές υπηρεσίες. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των οργανικών θέσεων για τις περιφερειακές 

υπηρεσίες φτάνει τις 381, από τις οποίες βεβαίως, ένα μέρος αφορά τα Τμήματα Πρόνοιας 

που παρέμειναν στις περιφέρειες.  

4.6.3 Υφιστάμενη στελέχωση 
 

Η προβλεπόμενη και υφιστάμενη στελέχωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

έχει παρουσιασθεί στο κεφάλαιο "Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης". Τα κύρια 

δεδομένα συνοψίζονται στον πίνακα 4.6.3. Σε καμία από τις υπηρεσίες αυτές δεν υπηρετεί 

Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Επισκέπτης Υγείας, Υγιεινολόγος Μηχανικός, Φαρμακοποιός, 

Κτηνίατρος, ή άλλο επάγγελμα Δημόσιας Υγείας, πλην ορισμένων Γιατρών Δημόσιας Υγείας 

που υπηρετούν σε 5 από τις 13 περιφέρειες.  

Είναι αυτονόητο, ότι η ανυπαρξία προσωπικού έχει καταλυτικές συνέπειες για την εκπλήρωση 

της αποστολής της Δημόσιας Υγείας, αφού τα συστήματα επιτήρησης της υγείας στην 

περιφέρεια δεν λειτουργούν ενώ τα προγράμματα πρόληψης και Δημόσιας Υγείας είτε δεν 

εφαρμόζονται είτε εφαρμόζονται πλημμελώς. 

Η αντιμετώπιση της αδυναμίας αυτής αποτελεί επομένως μια θεμελιακή προϋπόθεση για την 

ανασυγκρότηση του συστήματος αλλά και για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για 

τη Δημόσια Υγεία. 
 

Πίνακας 4.6..3: Στελέχωση περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (2002). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιφέρειες Σύνολο υπηρετούντων Επαγγέλματα 
Δημόσιας Υγείας 

Διοικητικοί -  
Λοιποί 

Αττική 13 7 6 

Κεντρ. Μακεδονία 3 3 - 

Ανατ. Μακεδ.-Θράκη 2 2 - 

Δυτ. Μακεδονία 2 1 1 

Θεσσαλία 0 - - 

Ήπειρος 2 - 2 

Ιόνιοι Νήσοι 3 2 1 

Στ. Ελλάδα 2 - 2 

Δυτ. Ελλάδα 4 2 2 

Πελοπόννησος 1 - 1 

Βορ. Αιγαίο 1 - 1 

Νοτ. Αιγαίο 1 1 - 

Κρήτη 4 - 4 

ΣΥΝΟΛΟ 38 18 20 
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4.6.4 Ελάχιστη αναγκαία στελέχωση 
 

Η ελάχιστη αναγκαία στελέχωση πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίζει την ύπαρξη διευθυντή και 

τη δυνατότητα ενεργοποίησης των προβλεπόμενων οργανικών Τμημάτων κάθε περιφερειακής 

διεύθυνσης, τα οποία είναι:  

• Το Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας. 

• Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Περιβάλλοντος. 

• Το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας.  

• Το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης. 

 

Για κάθε περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, το ελάχιστο προσωπικό που απαιτείται εν 

όψει της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία είναι: 

• Διευθυντής 1 

• Γραμματεία 1 

• Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας 2 

• Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Περιβάλλοντος 4 

• Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας 6 

• Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης 4 

 

Η κάλυψη των απαιτούμενων θέσεων μπορεί να γίνει: 

 

(α) Με νέες προσλήψεις και 

(β) Με μετατάξεις ή αποσπάσεις υπηρετούντος προσωπικού είτε στις ΔΥΠΕ είτε στις 

μονάδες υγείας.  

 

Τονίζεται ότι η οργανική ένταξη των περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας στις ΔΥΠΕ 

διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις υπηρετούντος προσωπικού, διότι πρόκειται για 

μετακινήσεις εντός της ιδίας Υγειονομικής Περιφέρειας και γίνονται με απόφαση του Διοικητή 

της αντίστοιχης ΔΥΠΕ. 
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4.7. Λειτουργική διασύνδεση υπηρεσιών  
 

4.7.1. Σκοπιμότητα της λειτουργικής διασύνδεσης 
 

Η λειτουργική διασύνδεση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με τις υπηρεσίες υγείας αποτελεί 

μια σημαντική παράμετρο της λειτουργίας του συστήματος Δημόσιας Υγείας. Η λειτουργική 

διασύνδεση αποβλέπει στη συνεργασία και συμπληρωματικότητα της δράσης των 

υπηρεσιών, και έχει αμφίδρομα θετικές επιπτώσεις τόσο για τη Δημόσια Υγεία όσο και για τις 

υπηρεσίες υγείας.  

Η λειτουργική διασύνδεση και συνεργασία για τη Δημόσια Υγεία δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ 

των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και των μονάδων υγείας, αλλά περιλαμβάνει: 

1. Τη λειτουργική διασύνδεση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας μεταξύ τους, και κυρίως 

μεταξύ των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.  

2. Τη λειτουργική διασύνδεση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με τις υπηρεσίες υγείας 

του ΕΣΥ, νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και  

3. Τη λειτουργική διασύνδεση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με την κεντρική 

υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Το σημείο αυτό αφορά ιδιαίτερα τη συνεργασία 

μεταξύ Υπουργείου και νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, δεδομένου ότι το 

Υπουργείο Υγείας δεν έχει διοικητική ευθύνη επί των υπηρεσιών αυτών, οι οποίες 

ανήκουν στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. 

Η λειτουργική διασύνδεση έχει σκοπό την καλύτερη δυνατή προστασία της Δημόσιας Υγείας 

και αποβλέπει:  

• Στη συνεργασία των υπηρεσιών. 

• Στη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των δράσεων. 

• Στην κινητοποίηση πρόσθετων ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων. 

• Στην εξασφάλιση διαθεσιμότητας προσωπικού και τεχνογνωσίας όλων των 

ειδικοτήτων. 

• Στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. 

• Στη βελτίωση των μέτρων Δημόσιας Υγείας στις μονάδες υγείας. 

• Στην αύξηση της κάλυψης του πληθυσμού με υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

• Στην ορθολογική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τις 

ανάγκες υγείας. 

• Στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας. 
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4.7.2 Νομικό πλαίσιο για τη λειτουργική διασύνδεση και συνεργασία 
για τη Δημόσια Υγεία 
 

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις  που αποσκοπούν 

στην επίτευξη της λειτουργικής διασύνδεσης και συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία. Οι 

προβλέψεις αυτές είναι: 

1. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Δημόσιας Υγείας, όπως αυτά προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Ν 3370/2005.  

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας προεδρεύει ο Διοικητής της 

Υγειονομικής Περιφέρειας και μετέχουν οι προϊστάμενοι των νομαρχιακών υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας, των υπηρεσιών το έργο των οποίων σχετίζεται με τη Δημόσια Υγεία 

και των υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειας. Σύμφωνα με το νόμο 3370/05, το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας συντονίζει τις δράσεις Δημόσιας Υγείας 

όλων των συμμετεχόντων φορέων και υπηρεσιών της Περιφέρειας και γνωμοδοτεί 

για κάθε σχετικό ερώτημα που τίθεται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τις 

Δημοτικές Αρχές της συγκεκριμένης Περιφέρειας 

2. Την αρμοδιότητα των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών να εκδίδουν 

Περιφερειακές Υγειονομικές Διατάξεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικά εκτελεστέες από 

όλους.  

3. Τη συγκεκριμένη πρόβλεψη λειτουργικής διασύνδεσης και συνεργασίας μονάδων 

υγείας με τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν 3370/2005, δραστηριότητες πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας που αναπτύσσονται από Κέντρα Υγείας, μπορούν να 

σχεδιάζονται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας σε νομαρχιακό ή και 

περιφερειακό επίπεδο και να εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και στις 

προτεραιότητες της περιφέρειας. Επίσης, τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνεργάζονται με 

τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Νομού ή της Περιφέρειας, συμμετέχοντας στη 

σύνταξη της αναφοράς υγείας και στο σχεδιασμό παρεμβάσεων Δημόσιας Υγείας. 

 

4.7.3. Τομείς λειτουργικής διασύνδεσης 
 

Η λειτουργική διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών μπορεί να αφορά 

οποιοδήποτε πεδίο ή λειτουργία αποσκοπεί στην εκπλήρωση της αποστολής της Δημόσιας 

Υγείας και στην προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Υπό το πρίσμα αυτό, η 

λειτουργική διασύνδεση και συνεργασία μπορεί να αφορά όλες τις δραστηριότητες που 

εμπίπτουν στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές συνοψίζονται στο περίγραμμα 4.7.3.  
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Περίγραμμα 4.7.3:  Αποστολή και δραστηριότητες της Δημόσιας Υγείας. 

 
Πολιτικές υγείας 

* Χάραξη πολιτικών Δημόσιας Υγείας και καθορισμός στόχων 

* Προώθηση διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία 

* Καθορισμός  προτεραιοτήτων και παρεμβάσεων στη Δημόσια Υγεία 

* Περιφερειακή οργάνωση και δράση  

Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης της υγείας 

* Ανάπτυξη μηχανισμών συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων 

* Στατιστικές υγείας  

* Επιδημιολογική παρακολούθηση 

* Προσδιορισμός αναγκών υγείας 

Πρόληψη λοιμωδών 

* Εμβολιασμοί 

* Πρόληψη λοιμωδών  

* Εντοπισμός, διερεύνηση και αντιμετώπιση επιδημιών 

* Εργαστηριακή υποστήριξη 

Πρόληψη χρονίων νοσημάτων και ατυχημάτων 

* Μείωση παραγόντων κινδύνου για αγγειακές και μεταβολικές παθήσεις και καρκίνο  

* Αγωγή και προαγωγή υγείας 

* Δευτερογενής πρόληψη καρκίνου και άλλων χρονίων νοσημάτων 

* Πρόληψη ατυχημάτων 

Προαγωγή υγείας 

* Υγεία μητέρας-παιδιού 

* Ανάπτυξη πολιτικών που προάγουν την υγεία 

* Προγράμματα Δημόσιας Υγείας σε ευπαθείς και ειδικές ομάδες του πληθυσμού 

* Προγράμματα για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία 

* Επαγγελματική υγεία 

* Ψυχική υγεία και πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 

* Περιβαλλοντική υγιεινή 

* Φυσική και κοινωνική αποκατάσταση 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας 

* Σχεδιασμός, προγραμματισμός και αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας 

* Εκτίμηση των συνεπειών στη Δημόσια Υγεία από τα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης, της 

βιολογίας και της γενετικής 

Αντιμετώπιση έκτακτων απειλών 

* Ανάπτυξη μηχανισμών ταχείας αντίδρασης 

* Αντιμετώπιση απειλών 

* Αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απρόβλεπτων καταστάσεων 

Επιστημονική υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας 

* Εκπαίδευση και έρευνα στη Δημόσια Υγεία 

* Επιστημονική τεκμηρίωση των δράσεων 
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Ειδικότερα, η λειτουργική διασύνδεση έχει ιδιαίτερη σημασία στους ακόλουθους τομείς: 

1. Στην επιδημιολογική επιτήρηση και παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού, 

στην οποία η λειτουργική διασύνδεση εξασφαλίζει την καλύτερη και πληρέστερη 

συλλογή των πληροφοριών, τη δήλωση των λοιμωδών νοσημάτων, την 

αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων επιδημιολογικής επιτήρησης, την εμπλοκή 

περισσότερων εργαστηριακών και κλινικών τμημάτων στα συστήματα επιτήρησης 

και καταγραφής περιστατικών, κλπ. Παράλληλα, εξασφαλίζει την αμφίδρομη 

αξιοποίηση των στοιχείων από τις υπηρεσίες υγείας, οι οποίες μπορούν να 

διαθέτουν άμεσα πληροφορίες για την έκταση των διαφόρων προβλημάτων, την 

πορεία των σημαντικότερων λοιμωδών και χρόνιων νοσημάτων, την αιφνίδια 

εμφάνιση επιδημιών ή έκτακτων απειλών για την υγεία, και τη λήψη μέτρων 

προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 

2. Στην οργάνωση προγραμμάτων μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου για χρόνια 

νοσήματα (screening), η φύση των οποίων είναι τέτοια που απαιτεί υποχρεωτικά τη 

συνεργασία των υπηρεσιών, την εξασφάλιση της απαιτούμενης εργαστηριακής 

υποστήριξης καθώς και των αναγκαίων θεραπευτικών υπηρεσιών. 

3. Στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμών, αγωγής υγείας, 

πρόληψης και προαγωγής υγείας, σε συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας και τις άλλες 

μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

4. Στη συνεργασία μεταξύ των νομαρχιακών και περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας στο πεδίο της δημόσιας και περιβαλλοντικής υγιεινής, στη διασφάλιση των 

όρων υγιεινής στα καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ. 

5. Στην οργάνωση  της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού 

τόσο των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας όσο και των μονάδων υγείας. 

6. Στην αξιολόγηση των αναγκών του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας και στον 

ορθολογικό προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες. 

7. Στη διασφάλιση της επιστημονικής τεκμηρίωσης των δράσεων που αποσκοπούν 

στην προστασία της υγείας του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου και του έργου 

των υπηρεσιών υγείας. 

 

4.7.4. Οργάνωση της λειτουργικής διασύνδεσης 
 

Πρέπει καταρχήν να γίνει κατανοητό, ότι η λειτουργική διασύνδεση των υπηρεσιών δεν 

αποτελεί μια χαλαρή προαιρετική δραστηριότητα "καλής θέλησης" ή "αλληλεγγύης" μεταξύ των 

υπηρεσιών. Όπως τονίσθηκε ήδη, αποτελεί μέθοδο διοίκησης και λειτουργίας προς την 

κατεύθυνση της αύξησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών. 

Συνεπώς, η οργάνωση της λειτουργικής διασύνδεσης πρέπει να προσεγγίζεται αυστηρά με 
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όρους management και όχι ως μια πρωτοβουλία αλληλοβοήθειας. 

Η προσέγγιση της λειτουργικής διασύνδεσης μέσα από την οπτική αυτή, τοποθετεί το ζήτημα 

της οργάνωσης της λειτουργικής διασύνδεσης ως ένα ζήτημα ανάπτυξης στρατηγικής 

συμμαχιών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, το οποίο υπόκειται στους κανόνες και τη 

μεθοδολογία του management. Τα βήματα για την ανάπτυξη της λειτουργικής διασύνδεσης 

της Δημόσιας Υγείας με το σύστημα υγείας συνοψίζονται στο περίγραμμα 4.7.4  

 

Περίγραμμα 4.7.4: Βήματα για την οργάνωση της λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ των 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και υπηρεσιών υγείας 

 

 - Νομικό πλαίσιο και πολιτική βούληση  

 - Αποφάσεις που να δεσμεύουν τους φορείς 

 - Καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων 

 - Πρόγραμμα δράσης 

 - Κατανομή αρμοδιοτήτων 

 - Κανόνες και διαδικασίες 

 - Ανάθεση συντονισμού 

 - Ενέργειες προώθησης 

 - Περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση 

 - Απόδοση ευθυνών 

 - Δημόσια λογοδοσία 

 

 

• Νομικό πλαίσιο και πολιτική βούληση. Η λειτουργική διασύνδεση των υπηρεσιών 

προϋποθέτει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και τη σαφή πολιτική βούληση για την 

υλοποίησή της. Η οργανική υπαγωγή των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας  

καθώς και των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας στις ΔΥΠΕ συνιστά ένα κατάλληλο 

νομικό πλαίσιο, που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων λειτουργικής διασύνδεσης.  

Σε ότι αφορά τη λειτουργική διασύνδεση μεταξύ νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας και μονάδων υγείας του ΕΣΥ, ο μοναδικός νομικά θεσμός μέσω του οποίου 

μπορεί αυτή να υλοποιηθεί είναι τα Περιφερειακά Συμβούλια Δημόσιας Υγείας, στο 

πλαίσιο των οποίων εκπροσωπούνται τόσο οι υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ όσο και οι 

υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της νομαρχιακής  αυτοδιοίκησης.  Η απουσία  άλλων  

θεσμών  αναδεικνύει  τη σημασία των Περιφερειακών Συμβουλίων Δημόσιας Υγείας, 

αλλά και την ανάγκη εμβάθυνσης του νομικού πλαισίου προς την κατεύθυνση αυτή. 

Όπως όμως έχει και ιστορικά αποδειχθεί, η απλή ύπαρξη του κατάλληλου νομικού 

πλαισίου δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη για την ανάπτυξη της λειτουργικής 

συνεργασίας και διασύνδεσης των υπηρεσιών, εάν δεν συνοδεύεται από την αναγκαία 

πολιτική βούληση για την υλοποίησή της. Η πολιτική βούληση αναφέρεται: 
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1. Στο επίπεδο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου 

εκφράζεται με τις σχετικές αποφάσεις, εντολές, οδηγίες και ελέγχους της 

πολιτικής ηγεσίας προς τους φορείς και τις διοικήσεις  τους,  καθώς  και  με 

πολυεπίπεδες υποστηρικτικές ενέργειες από τις κεντρικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου προς τους φορείς. 

2. Στο επίπεδο των διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών, οι οποίες έχουν 

αφενός την αρμοδιότητα της Δημόσιας Υγείας μέσω των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και αφετέρου την ευθύνη του συντονισμού 

μεταξύ των νοσοκομείων και κέντρων υγείας. 

3. Στο επίπεδο των διοικήσεων των Νοσοκομείων, οι οποίες πρέπει να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα και να εποπτεύσουν με συνέπεια τις ενέργειες που πρέπει να 

υλοποιηθούν στα πλαίσια της λειτουργικής διασύνδεσης. 

4. Στο επίπεδο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες θα πρέπει να 

επιδιώξουν να συμμετέχουν ενεργητικά σε κάθε σχήμα συνεργασίας για τη 

Δημόσια Υγεία και να δώσουν τις σχετικές εντολές στις υπηρεσίες τους. 

• Αποφάσεις που να δεσμεύουν τους φορείς. Η οργάνωση της λειτουργικής 

διασύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και των 

μονάδων υγείας του ΕΣΥ είναι σκόπιμο να μην περιορίζεται σε πρωτοβουλιακού 

χαρακτήρα συνεργασίες μεμονωμένων στελεχών, αλλά να είναι αποτέλεσμα 

αποφάσεων των διοικητικών οργάνων των φορέων, δηλαδή αποφάσεων που να 

δεσμεύουν τους φορείς ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων για τη διάθεση των 

απαιτούμενων μέσων και την υλοποίηση των δράσεων. Οι δεσμευτικές αποφάσεις των 

διοικητικών οργάνων πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να αφορούν το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα δράσης, όπως αναλύεται παρακάτω. 

• Καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων. Η οργάνωση της λειτουργικής διασύνδεσης 

και συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία πρέπει να εξυπηρετεί συγκεκριμένες 

προτεραιότητες και να έχει συγκεκριμένους στόχους. Η απλή διακήρυξη της πρόθεσης 

συνεργασίας δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει σε αποτελέσματα.  

Οι προτεραιότητες και οι στόχοι της συνεργασίας θα πρέπει: 

1. Να καθορίζονται με βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού.  

2. Να είναι ρεαλιστικοί και να μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάμενες 

υπηρεσίες. 

3. Να είναι εξίσου κατανοητοί και αποδεκτοί από όλους τους εμπλεκόμενους.  

Οι πιθανότητες επίτευξης λειτουργικής συνεργασίας πάνω σε στόχους που 

επιβάλλονται από οποιονδήποτε, χωρίς να γίνουν αποδεκτοί από όλους, είναι 

εξαιρετικά μικρές και το αποτέλεσμα της συνεργασίας επισφαλές. 
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• Πρόγραμμα δράσης. Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και των στόχων πρέπει να 

συνοδεύεται από την κατάρτιση ενός συγκεκριμένου προγράμματος δράσης, το οποίο 

θα περιλαμβάνει: 

o τις κύριες δράσεις που θα αναληφθούν, 

o την ποσοτική έκφραση των στόχων κάθε δράσης, 

o τους φορείς που θα τους υλοποιήσουν, 

o την κατανομή ρόλων για την υλοποίηση κάθε δράσης, 

o τους ανθρώπινους, τεχνολογικούς και οικονομικούς πόρους που θα 

χρησιμοποιηθούν, 

o τον ενδεχόμενο προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση κάθε δράσης του 

προγράμματος,  

o το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών, 

o τον μηχανισμό συντονισμού και παρακολούθησης του προγράμματος, καθώς 

και τον υπεύθυνο συντονισμού, 

o τη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος,  

o τη διαδικασία ενημέρωσης των διοικήσεων. 

• Κατανομή αρμοδιοτήτων. Η οργάνωση της λειτουργικής διασύνδεσης και 

συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία επιβάλλει τη συγκεκριμένη κατανομή αρμοδιοτήτων 

μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Η κατανομή αρμοδιοτήτων δεν πρέπει να αφορά 

μόνο το σκέλος της υλοποίησης των δράσεων αλλά και το σκέλος της διοίκησης και 

του συντονισμού. Πρέπει δηλαδή να αποφεύγεται με κάθε τρόπο ένα μοντέλο 

συνεργασίας το οποίο επιβάλλει μόνο "υποχρεώσεις" σε έναν εμπλεκόμενο, χωρίς να 

του αναγνωρίζει δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, δηλαδή στη διοίκηση.   

• Κανόνες και διαδικασίες. Η οργάνωση της λειτουργικής διασύνδεσης και συνεργασίας 

για τη Δημόσια Υγεία πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες 

για τον τρόπο της υλοποίησής της. Η αναγκαιότητα αυτή είναι θεμελιώδης, δεδομένου 

ότι ο συγκεκριμένος τρόπος διασυνδετικής λειτουργίας των υπηρεσιών είναι εκτός της 

καθημερινής πρακτικής και της δεδομένης εμπειρίας των υπηρεσιών, ώστε να 

αναπαραχθεί αυτόματα. Η σαφής και συμφωνημένη περιγραφή των διαδικασιών 

εκτέλεσης των επιμέρους ενεργειών αποτελεί το μόνο τρόπο που μπορεί να 

εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίησή τους. Ο καθορισμός των διαδικασιών 

απαντά σε πολυάριθμα απλά ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν σε κάθε συνεργασία 

μεταξύ υπηρεσιών. 

• Ανάθεση συντονισμού. Η οργάνωση της λειτουργικής διασύνδεσης και συνεργασίας 

για τη Δημόσια Υγεία στο πλαίσιο μιας λογικής management επιβάλει τη συγκεκριμένη 

ανάθεση του συντονισμού της σε ορισμένο πρόσωπο ή ορισμένο όργανο. Η 
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ανάθεση του συντονισμού πρέπει να γίνει κατά τρόπο ώστε ο υπεύθυνος 

συντονισμού: 

1. Να διαθέτει τα προσόντα για την άσκηση του συντονισμού. 

2. Να έχει την επίσημη και με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διατυπωμένη 

αποδοχή του συντονιστικού του ρόλου από όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς. 

3.  Να έχει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων συντονισμού.  

4.  Να ελέγχεται περιοδικά για την ικανοποιητική άσκηση των αρμοδιοτήτων 

συντονισμού. 

• Ενέργειες προώθησης. Η υλοποίηση της λειτουργικής διασύνδεσης και συνεργασίας 

για την επίτευξη ορισμένων στόχων είναι αναγκαίο να συνοδεύεται από συγκεκριμένες 

ενέργειες προώθησής της, οι οποίες θα αποβλέπουν στη διαμόρφωση του 

κατάλληλου θετικού κλίματος και νοοτροπίας συνεργασίας, στην προώθηση της 

αμοιβαίας γνωριμίας των εμπλεκομένων, στην διαμόρφωση ενός προνομιακού 

περιβάλλοντος για τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργικής 

διασύνδεσης, στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας, στη 

δημιουργία ηθικών κινήτρων κλπ.  

Τέτοιες ενέργειες προώθησης μπορεί να είναι επιστημονικές ή οργανωτικές 

συναντήσεις, εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις κλπ. 

• Περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Η υλοποίηση του προγράμματος 

δράσης στα πλαίσια της λειτουργικής διασύνδεσης και συνεργασίας για τη Δημόσια 

Υγεία πρέπει να υφίσταται συστηματική παρακολούθηση και περιοδική αξιολόγηση σε 

ότι αφορά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά του, το βαθμό προόδου των 

προβλεπόμενων δράσεων και ενεργειών καθώς και το βαθμό επίτευξης των στόχων 

της. Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι συμφωνημένη εκ των προτέρων και να 

εντάσσεται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οφείλει ακόμη να μην είναι μια 

διαδικασία "χωρίς συνέπειες", αλλά να συνοδεύεται από τις απαραίτητες διορθωτικές 

κινήσεις ή αποφάσεις. 

• Απόδοση ευθυνών. Η περιοδική και η τελική αξιολόγηση της προόδου και των 

αποτελεσμάτων της λειτουργικής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία πρέπει να 

συνοδεύεται από την απαιτούμενη αναγνώριση αλλά και απόδοση ευθυνών. Οφείλει 

να γίνει κατανοητό, ότι η λειτουργική διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ δημόσιων 

φορέων και μετά από σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης δεν συνιστά μια 

οικειοθελή και προαιρετική κοινωνική πρωτοβουλία, αλλά αποτελεί υπηρεσιακό 

καθήκον και υποχρέωση. Η αναγνώριση της αποτελεσματικότητας και η απόδοση 

ευθυνών απορρέουν ακριβώς από την υπηρεσιακή φύση της συνεργασίας, αλλά και 
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αναδεικνύουν τη σοβαρότητα και τη σημασία της συνεργασίας.  

• Δημόσια λογοδοσία. Η δημόσια λογοδοσία σχετικά με την πρόοδο και τα 

αποτελέσματα της λειτουργικής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία αποτελεί 

μηχανισμό που στοχεύει στην δημιουργία εγγυήσεων για την επιτυχή της υλοποίηση. Η 

δημόσια κριτική αλλά και η δημόσια αναγνώριση, η διαφάνεια και η δημοσιότητα, 

καθώς και το στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου που ενυπάρχει στη δημόσια λογοδοσία 

μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας. 

 

4.7.5. Πιλοτική οργάνωση της λειτουργικής διασύνδεσης 
 

Η απουσία παράδοσης αλλά και αξιόλογης εμπειρίας στην οργάνωση της λειτουργικής 

διασύνδεσης των υπηρεσιών για τη Δημόσια Υγεία καθιστά σκόπιμη τη οργάνωση ενός 

πιλοτικού προγράμματος λειτουργικής διασύνδεσης, το οποίο θα οργανωθεί με βάση της 

μεθοδολογία του εκτίθεται στο προηγούμενο, με συγκεκριμένους στόχους και πρόγραμμα 

δράσης. 

Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει και ενέργειες αξιολόγησης, συζήτησης και διάχυσης 

της εμπειρίας, έτσι ώστε να μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.  

 

4.8 Συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου Δράσης 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου δράσης για τη Δημόσια Υγεία φτάνει τα 

210.400.000 ευρώ και αναλύεται κατά στόχο όπως φαίνεται στον πίνακα 4.8. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού αφορά τις δράσεις του στόχου 6 (Βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής υγείας) και οι δράσεις του στόχου 7 

(Ενίσχυση των δράσεων για τη μείωση των παραγόντων κινδύνου και  την προώθηση της 

πρόληψης και προαγωγής της υγείας σε όλες τις περιφέρειες) οι οποίες προβλέπεται να 

απορροφήσουν πάνω από 27% έκαστη από τον συνολικό προϋπολογισμό.  

Το δεύτερο κατά σειρά μεγέθους ποσοστό του προϋπολογισμού (13,21%) αφορά τις δράσεις 

του στόχου 9, που αφορούν την πληροφορική οργάνωση της Δημόσιας Υγείας.  
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ΠΟΣΟ (χιλ. ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ
Στόχος 1. Διαμόρφωση εθνικής πολιτικής και καθορισμός στόχων

για τη Δημόσια Υγεία
7.400 3,52%

Στόχος 2. Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης της
υγείας του πληθυσμού

7.900 3,75%

Στόχος 3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας
Υγείας

13.100 6,23%

Στόχος 4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

15.900 7,56%

Στόχος 5. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών
ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση έκτακτων
κινδύνων και απειλών

4.350 2,07%

Στόχος 6. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών
περιβαλλοντικής υγείας

57.000 27,09%

Στόχος 7. Ενίσχυση των δράσεων για τη μείωση των παραγόντων
κινδύνου και την προώθηση της πρόληψης και
προαγωγής της υγείας σε όλες τις περιφέρειες

58.500 27,80%

Στόχος 8. Βελτίωση της επιστημονικής ποιότητας και εγκυρότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών

14.300 6,80%

Στόχος 9. Πληροφορική οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία 27.800 13,21%
Στόχος 10 Λογοδοσία και προβολή του συστήματος Δημόσιας Υγείας

και αναβάθμιση της επικοινωνιακής του πολιτικής
4.150 1,97%

ΣΥΝΟΛΟ 210.400 100,00%

Πίνακας 4.8 . Προϋπολογισμός του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία κατά στόχο (σε χιλ. ευρώ).

ΣΤΟΧΟΙ 

 

 

4.9 Χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης από το ΕΣΠΑ 
 
Κατά την περιγραφή των δράσεων κάθε προτεραιότητας, έγινε αναλυτική αναφορά σε ποιο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να ενταχθεί κάθε δράση. Με βάση την ένταξη 

στο ΕΣΠΑ κάθε συγκεκριμένης δράσης, το συνολικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία και 

προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα όπως 

φαίνεται στον πίνακα 4.9. 

 

ΠΟΣΟ (χιλ. ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ
Ε.Π.  Βελτίωση διοικητικής ικανότητας 22.600 10,74%
Ε.Π.  Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 59.350 28,21%
Ε.Π.  Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 24.300 11,55%
Ε.Π.  Ανταγωνιστικότητα 0,00%
Ε.Π.  Ψηφιακή σύγκλιση 27.800 13,21%
Ε.Π.  Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 57.250 27,21%
Ε.Π. Π.Ε.Π. 18.100 8,60%
Ε.Π. Interreg 4 1.000 0,48%

ΣΥΝΟΛΟ 210.400 100,00%

Πίνακας 4.9 . Χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία από τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ

ΣΤΟΧΟΙ 
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Από τον πίνακα προκύπτει ότι η χρηματοδότηση του Σχεδίου κατανέμεται με ισόρροπο τρόπο 

σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Μεγαλύτερη συμμετοχή, σε ποσοστό 27,21%  το ΕΠ 

"Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" που καθορίζεται κυρίως από την προβλεπόμενη δαπάνη 

για τη δημιουργία στα Νοσοκομεία εγκαταστάσεων και υποδομών διαχείρισης των 

επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων, η οποία εκτιμάται σε 38 εκ. ευρώ. Τόσο η 

συγκεκριμένη δράση (6.2) όσο και οι δράσεις 6.3 και 6.6 συμπεριλαμβάνονται στο Πίνακα 4.9 

στο Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", αν και με βάση την προεργασία του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η χρηματοδότηση αυτών των δράσεων 

φαίνεται ότι θα κατανεμηθεί μεταξύ του συγκεκριμένου Ε.Π. και των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

 

4.10 Αναλυτικός προϋπολογισμός και χρηματοδότηση του 
Σχεδίου Δράσης κατά στόχο και δράση. 
 
Στους πίνακα 4.10.1 - 4.10.10 παρουσιάζονται τα οικονομικά δεδομένα και ο προϋπολογισμός 

κάθε στόχου, με ανάλυση κατά δράση. Επίσης παρουσιάζεται η πηγή χρηματοδότησης κάθε 

δράσης και η ένταξη της δράσης στους επιμέρους άξονες των διαφόρων Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

 

Συνολικά, το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει 86 δράσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 

210.400.000 ευρώ. Το μέσο κόστος κατά δράση είναι 2.394 χιλ. ευρώ. Πολλές από τις 

αναφερόμενες δράσεις έχουν πεδίο εφαρμογής ολόκληρη τη χώρα και η υλοποίησή τους 

περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ενεργειών.  
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Ε.Π. Αξονες Ε.Π. ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 
(χιλ.ευρώ)

Στόχος 1. Διαμόρφωση εθνικής πολιτικής και καθορισμός στόχων για τη Δημόσια
Υγεία

1.1 Ενίσχυση των δυνατοτήτων του ΕΣΥΔΥ και της κεντρικής υπηρεσίας για τη
διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και για τον καθορισμό
Εθνικών Στόχων 

ΕΠ Βελτίωση 
Διοικητικής Ικανότητας

1.1 500

1.2 Προώθηση της κοινωνικής διαβούλευσης για τη Δημόσια Υγεία " 1.2 1.000
1.3 Πιλοτική εφαρμογή ανάπτυξης περιφερειακής πολιτικής Δημόσιας Υγείας

σε επίπεδο μιας περιφέρειας
" 1.1 800

1.4 Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

" 1.1 1.000

1.5 Επανα-οριοθέτηση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών κεντρικών, 
περιφερειακών, νομαρχιακών και τοπικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

" 1.1 400

1.6 Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ 
βαθμού.

" 1.1 1.000

1.7 Κωδικοποίηση διατάξεων για τη Δημόσια Υγεία " 1.3 500
1.8 Κωδικοποίηση υπαλληλικών διατάξεων στον τομέα της υγείας " 1.3 500
1.9 Δημιουργία παρατηρητηρίου ανισοτήτων στη Δημόσια Υγεία " 3.2 500

1.10 Παρακολούθηση της πορείας μεταρρύθμισης στη Δημόσια Υγεία " 4.1 1.000
1.11 Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης του προγράμματος,

εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων - Τεχνική υποστήριξη
" 4.2 200

ΣΥΝΟΛΟ 7.400

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.10.1  Αναλυτικός προϋπολογισμός του Στόχου 1 του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, κατά δράση (σε χιλ. ευρώ).
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Ε.Π. Αξονες ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 
(χιλ.ευρώ)

Στόχος 2. Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης της υγείας του
πληθυσμού

2.1 Μελέτη για την οργάνωση του εθνικού μηχανισμού συλλογής
πληροφοριών 

ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας

4.2 1.000

2.2 Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης του καρκίνου
(Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών)

ΠΕΠ Αττικής 1.4, 4.2 500

2.3 Βελτίωση του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης λοιμωδών
νοσημάτων - Δημιουργία επιδημιολογικού κέντρου αναφοράς

ΠΕΠ Αττικής 1.4, 4.2 500

2.4 Ανάπτυξη δικτύων για την επιδημιολογική επιτήρηση ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού

5.1-5.3 400

2.5 Οργάνωση εθνικού συστήματος διατροφικής εποπτείας ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας

1 1.000

2.6 Ενίσχυση των δράσεων για την επιτήρηση των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων στις ιδιωτικές μονάδες υγείας

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού

5.1-5.3 1.000

2.7 Ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης των πλοίων " 5.1-5.3 300

2.8 Πιλοτική ανάπτυξη περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης της
υγείας του πληθυσμού 

ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας

1.1 1.000

2.9 Εκπόνηση εθνικής μελέτης για την κατάστασης της υγείας του
ελληνικού πληθυσμού.

" 4.2 500

2.10 Εκπόνηση 5 περιφερειακών μελετών για την κατάστασης της υγείας και
τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού.

" 4.2 1.500

2.11 Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης του προγράμματος,
εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων - Τεχνική υποστήριξη

" 4.2 200

ΣΥΝΟΛΟ 7.900

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.10 .2  Αναλυτικός προϋπολογισμός Στόχου 2 του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, κατά δράση (σε χιλ. ευρώ).

 



 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – 
 

           334

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Ε.Π. Αξονες ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 
(χιλ.ευρώ)

Στόχος 3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Υγείας
3.1 Αναμόρφωση και διεύρυνση προγραμμάτων ιατρικών και παραϊατρικών

σπουδών στη Δημόσια Υγεία
ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου 

Μάθηση
1-3, 10-12 1.000

3.2 Υποστήριξη και εκσυγχρονισμός των Επαγγελματικών Σχολών του Τομέα
Υγείας (ΤΕΙ, ΤΕΕ, ΙΕΚ)

"  4-6 2.000

3.3 Πιλοτική λειτουργία Εθνικής Σχολής Αγροτικής Υγιεινής Θεσσαλίας "  7-9 1.000
3.4 Εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης στελεχών Δημόσιας Υγείας ΥΥΚΑ και

περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 

Ικανότητας
2 300

3.5 Κατάρτιση των στελεχών Δημόσιας Υγείας των δημόσιων υπηρεσιών ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού

5.1-5.3 2.000

3.6 Κατάρτιση στελεχών στον τομέα της εποπτείας της αγοράς τροφίμων ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας

2 1.000

3.7 Κατάρτιση προσωπικού των μονάδων υγείας, ψυχικής υγείας και
κοινωνικής φροντίδας σε θέματα διασφάλισης της δημόσιας υγείας
μέσα στις μονάδες

ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου 
Μάθηση

 7-9 2.000

3.8
Κατάρτιση οδοντίατρων και προσωπικού οδοντιατρικών μονάδων σε
θέματα διασφάλισης ποιότητας και προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου 
Μάθηση

 7-9 1.000

3.9 Ειδικά προγράμματα (ημερίδες) ευαισθητοποίησης - επιμόρφωσης
δασκάλων και καθηγητών σε θέματα δημόσιας υγείας

ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου 
Μάθηση

 7-9 2.000

3.10 Ενίσχυση της στελέχωσης των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας

ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας

2 500

3.11 Τεχνική υποστήριξη του στόχου: Μελέτη ωρίμανσης για τη δράση 3.3 και
για τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών στις δράσεις 3.5 - 3.8.

ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου 
Μάθηση

 10-12 300

ΣΥΝΟΛΟ 13.100

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.10.3  Αναλυτικός προϋπολογισμός Στόχου 3 του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, κατά δράση (σε χιλ. ευρώ).
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Ε.Π. Αξονες ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 
(χιλ.ευρώ)

Στόχος 4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

4.1 Ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού των κεντρικών
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας

1.1 1.500

4.2 Ενίσχυση της οργάνωσης, των υποδομών και πιλοτική λειτουργία
περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

ΠΕΠ 3.000

4.3 Ενίσχυση των υποδομών και της λειτουργίας των νομαρχιακών
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

ΠΕΠ 3.000

4.4 Ενίσχυση και αναβάθμιση του ΚΕΔΥ ΠΕΠ Αττικής 1.000
4.5 Δημιουργία ενός εθνικού Βιοεργαστηρίου Τύπου 4 ΠΕΠ Αττικής 2.000
4.6 Ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών του ΚΕΕΛΠΝΟ ΠΕΠ Αττικής 1.000
4.7 Ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών του Ινστιτούτου Υγείας

Παιδιού
ΠΕΠ Αττικής 1.500

4.8 Μελέτη λειτουργίας, ενίσχυση και αναβάθμιση των Περιφερειακών
Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας

ΠΕΠ 1.000

4.9 Ανάπτυξη των Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας Interreg 4 1.000
4.10 Δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου Μελετών Στοματικής Υγείας. ΠΕΠ Αττικής 500
4.11 Τεχνική υποστήριξη του στόχου: Μελέτη ωρίμανσης για τις δράσεις 4.2

και 4.5. 
ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 

Ικανότητας
4 400

ΣΥΝΟΛΟ 15.900

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.10.4  Αναλυτικός προϋπολογισμός Στόχου 4 του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, κατά δράση (σε χιλ. ευρώ).
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Ε.Π. Αξονες ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 
(χιλ.ευρώ)

Στόχος 5. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης
για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απειλών

5.1 Ενίσχυση υποδομών και εξοπλισμού του κεντρικού μηχανισμού
επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης σε έκτακτους κινδύνους και
απειλές

ΠΕΠ Αττικής 300

5.2 Ανάπτυξη περιφερειακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης στη
Θεσσαλονίκη

ΠΕΠ Μακεδονίας 300

5.3 Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού
επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης εν όψει των Μεσογειακών
Αγώνων του 2013

ΠΕΠ Θεσσαλίας 300

5.4 Μελέτη για την περιφερειακή οργάνωση της ταχείας υγειονομικής
αντίδρασης στις λοιπές περιφέρειες της χώρας

ΠΕΠ 200

5.5 Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας – Δημιουργία υποδομών για 
διαχείριση καταστροφών και μειζόνων παραγόντων κινδύνου και 
παραρτημάτων του στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και 
Ηράκλειο

ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη

2 500

5.6 Εξοπλισμός για την αντιμετώπιση  μαζικών καταστροφών και πυρηνικών, 
ραδιενεργών, βιολογικών και χημικών (ΠΡΒΧ) συμβάντων.

ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη

2 750

5.7 Αεροϋγειονομεία: Διαμόρφωση χώρων και εξοπλισμού επιδημιολογικού
φραγμού στα διεθνή αεροδρόμια

ΠΕΠ 1.000

5.8 Διαμόρφωση χώρων και εξοπλισμού επιδημιολογικού φραγμού στα
κύρια λιμάνια

ΠΕΠ 1.000

ΣΥΝΟΛΟ 4.350

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.10.5  Αναλυτικός προϋπολογισμός Στόχου 5 του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, κατά δράση (σε χιλ. ευρώ).
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Ε.Π. Αξονες ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 
(χιλ.ευρώ)

Στόχος 6. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής
υγείας

6.1 Προώθηση συμμαχιών για τη δημιουργία υποδομών για την ασφαλή
διαχείριση επικίνδυνων μολυσματικών και τοξικών νοσοκομειακών
αποβλήτων.

ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη

2 500

6.2 Δημιουργία υποδομών και εγκαταστάσεων διαχείρισης των
μολυσματικών αποβλήτων στα νοσοκομεία

ΕΠ Περιβάλλον - ΠΕΠ 2 38.000

6.3 Δημιουργία μονάδων διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων στις
μονάδες υγείας του ιδιωτικού τομέα

" 2 10.000

6.4 Δημιουργία πιλοτικής μονάδας διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων
που προέρχονται από οδοντιατρικές πράξεις

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 1.000

6.5 Δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου
ύδατος.

ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη

2 5.000

6.6 Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων με "κατευθυντήριες οδηγίες" και 
"καλές πρακτικές" στην περιβαλλοντική υγεία

" 2 500

6.7 Ενίσχυση του εξοπλισμού των περιφερειακών και νομαρχιακών 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για την παρακολούθηση περιβαλλ. υγείας

ΕΠ Περιβάλλον - ΠΕΠ 2 2.000

ΣΥΝΟΛΟ 57.000

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.10.6  Αναλυτικός προϋπολογισμός Στόχου 6 του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, κατά δράση (σε χιλ. ευρώ).
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Ε.Π. Αξονες ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 
(χιλ.ευρώ)

Στόχος 7. Ενίσχυση των δράσεων για τη μείωση των παραγόντων κινδύνου και την
προώθηση της πρόληψης και προαγωγής της υγείας σε όλες τις
περιφέρειες

7.1 Προγράμματα και δράσεις κατά του καπνίσματος ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού

5.1-5.3 6.000

7.2 Προγράμματα και δράσεις για την υγιεινή διατροφή " 5.1-5.3 4.500
7.3 Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη των σεξουαλικώς

μεταδιδομένων  νοσημάτων
" 5.1-5.3 4.500

7.4 Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου " 5.1-5.3 9.000
7.5 Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη των καρδιοπαθειών " 5.1-5.3 9.000
7.6 Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη των ατυχημάτων " 5.1-5.3 3.000
7.7 Προγράμματα προστασίας της μητρότητας και του παιδιού " 5.1-5.3 3.000
7.8 Προγράμματα προαγωγής Στοματικής Υγείας " 5.1-5.3 1.500
7.9 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας σε

ειδικούς πληθυσμούς  
" 5.1-5.3 3.000

7.10 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας στο
μαθητικό πληθυσμό 

ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου 
Μάθηση

 1-3 6.000

7.11 Ενίσχυση της Αγωγής Υγείας στα σχολεία "  1-3 6.000
7.12 Δημιουργία συστήματος εποπτείας του σχολικού περιβάλλοντος για την

τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας
"  1-3 3.000

ΣΥΝΟΛΟ 58.500

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.10.7  Αναλυτικός προϋπολογισμός Στόχου 7 του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, κατά δράση (σε χιλ. ευρώ).
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Ε.Π. Αξονες ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 
(χιλ.ευρώ)

Στόχος 8. Βελτίωση της επιστημονικής ποιότητας και εγκυρότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών

8.1 Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων με "κατευθυντήριες οδηγίες" και
"καλές πρακτικές" στη Δημόσια Υγεία

ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας

1.1 2.000

8.2 Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και διεθνείς βάσεις δεδομένων ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού

5.1-5.3 1.000

8.3 Προώθηση της πιστοποίησης των εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας " 5.1-5.3 1.000
8.4 Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και διαδικασιών λειτουργίας των

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
" 5.1-5.3 2.000

8.5 Ανάπτυξη οδηγιών, διαδικασιών και κανονισμών προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας στις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας

ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας

1.1 4.000

8.6 Προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας για τη Δημόσια Υγεία ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού

5.1-5.3 4.000

8.7 Τεχνική υποστήριξη του στόχου: Μελέτη ωρίμανσης για τη δράση 8.1. ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας

4 300

ΣΥΝΟΛΟ 14.300

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.10.8  Αναλυτικός προϋπολογισμός Στόχου 8 του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, κατά δράση (σε χιλ. ευρώ).
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Ε.Π. Αξονες ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 
(χιλ.ευρώ)

Στόχος 9. Πληροφορική οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία
9.1 Πληροφορική ενδυνάμωση των κεντρικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

του ΥΥΚΑ, ως φορέα άσκησης πολιτικής
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2 2.000

9.2 Πληροφορική ενδυνάμωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας " 2 4.000
9.3 Διασύνδεση κεντρικών, περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών και

Οργανισμών Δημόσιας Υγείας
" 2 3.000

9.4 Ολοκλήρωση των ενεργειών για την υλοποίηση του Εθνικού Χάρτη Υγείας " 2 3.000

9.5 Πληροφορική υποστήριξη των δράσεων προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας

" 2 4.000

9.6 Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των φορέων δημόσιας και ιδιωτικής υγείας 
με σκοπό τη προστασία της δημόσιας υγείας

" 2 6.000

9.7 Ενέργειες ηλεκτρονικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας Υγείας

" 2 2.000

9.8 Ενίσχυση υποδομών και εκπαιδευτικού υλικού ειδικής εκπαίδευσης,
εργαστηρίων εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμού ΤΕΕ & ΙΕΚ του τομέα υγείας

" 2 3.000

9.9 Τεχνική υποστήριξη του στόχου: Μελέτες ωρίμανσης των δράσεων 9.3,
9.4, 9.5 και 9.6.

" 3 800

ΣΥΝΟΛΟ 27.800

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.10.9  Αναλυτικός προϋπολογισμός Στόχου 9 του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, κατά δράση (σε χιλ. ευρώ).
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ Ε.Π. Αξονες ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 
(χιλ.ευρώ)

Στόχος 10 Λογοδοσία και προβολή του συστήματος Δημόσιας Υγείας και
αναβάθμιση της επικοινωνιακής του πολιτικής

10.1 Προώθηση της δημοσιότητας για το έργο των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας

1 2.000

10.2 Δημιουργία εθνικού και περιφερειακών portals για τη Δημόσια Υγεία " 1 2.000
10.3 Τεχνική υποστήριξη: Mελέτη ωρίμανσης για τη δημιουργία portal δημόσιας

υγείας
" 4 150

ΣΥΝΟΛΟ 4.150

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.10.10  Αναλυτικός προϋπολογισμός Στόχου 10 του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, κατά δράση (σε χιλ. ευρώ).
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  

55..  ΑΑννάάππττυυξξηη  μμεεθθοοδδοολλοογγίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  

δδιιοοίίκκηησσηη//δδιιααχχεείίρριισσηη  κκααιι  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  

σσχχεεδδίίοουυ  
 

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται η μεθοδολογία για την αποτελεσματική διοίκηση, διαχείριση, 

συντονισμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου 

δράσης για τη Δημόσια Υγεία όπως που περιγράφικε ήδη στο Κεφάλαιο 4. Το προτεινόμενο 

μεθοδολογικό πλαίσιο είναι σύμφωνο με τις γενικότερες διατάξεις και διαδικασίες που διέπουν 

τη διοίκηση και διαχείριση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.  

 

5.1 Εισαγωγή  

 

Η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης για τη Δημόσια Υγεία 

επιδιώκει να συνεισφέρει στην κατεύθυνση αυτή με τον καθορισμό στόχων και δράσεων που 

μπορούν να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).  

Όπως έχει ήδη σημειωθεί στο Κεφάλαιο 4, το ΕΣΠΑ χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2000-2006. Ειδικότερα 

ο στρατηγικός σχεδιασμός για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και 

δώδεκα (12) Επιχειρησιακά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας. Επιπλέον δεν υπάρχει 

διακριτό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Υγεία και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν μέσα 

από τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Έτσι η αλλαγή στρατηγικής 

του ΥΥΚΑ και η προσαρμογή του στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει το ΕΣΠΑ 2007-2013, 

είναι επιβεβλημένη για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και επιδιώξεων. Ειδικότερα οι 

αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΥΚΑ δεν απαιτείται απλώς να θέτουν στόχους και να διαμορφώνουν 

το πλαίσιο υλοποίησης έργων στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος στοχευμένου 

αποκλειστικά στον τομέα της Υγείας. Απαιτείται επιπλέον η διαβούλευση και η διαμόρφωση 

των κατάλληλων προϋποθέσεων στα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Τομεακά και 

Περιφερειακά) που θα οδηγήσουν στην ένταξη δράσεων για την επίτευξη των στόχων του 

ΥΥΚΑ. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου δράσης για τη Δημόσια Υγεία 

προϋποθέτει ότι ο μηχανισμός διοίκησης / διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης 
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των δράσεων για τη Δημόσια Υγεία θα δομηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ικανοποιηθούν οι 

ακόλουθες ανάγκες : 

• του στρατηγικού σχεδιασμού, του πολιτικού συντονισμού και της εποπτείας σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο.  

•  του ελέγχου, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του συνολικού σχεδίου δράσης 

αλλά και των επιμέρους προτεινόμενων δράσεων 

•  του επανακαθορισμού των στόχων και της διόρθωσης της πορείας των  του σχεδίου 

Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει να υλοποιήσει σύμφωνα με το Νόμο 3614/2007 "Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013", καθώς και τα σχέδια των Επιχειρησιακών προγραμμάτων, η Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» του Γ΄ ΚΠΣ. 

Η υπηρεσία θα λειτουργεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα ασκεί στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ: 

• Καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 

• Καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των 

πράξεων του τομέα υγείας-πρόνοιας των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ.  

 

Ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι οι διαπιστώσεις/συμπεράσματα 

της παρούσας μελέτης για την Υπάρχουσα Κατάσταση στην Δημόσια Υγεία (βλ. Κεφάλαιο 1 

Αναλυτική Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα), όπου 

διαπιστώνονται τα εξής:  

• Η ανεπαρκής περιφερειακή οργάνωση στη Δημόσια Υγεία. 

• Η ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

• Η ανεπαρκής συνεργασία υπηρεσιών υγείας και Δημόσιας Υγείας. 

• Η ανεπαρκής διατομεακή συνεργασία. 

 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές το δύσκολο έργο που έχει να επιτελέσει ο μηχανισμός 

διοίκησης / διαχείρισης και παρακολούθησης που καλείται να υλοποιήσει τις ενέργειες του 

παρόντος Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Ειδικότερα ο μηχανισμός αυτός αφενός 

καλείται να «προωθήσει» την ένταξη συγκεκριμένων στρατηγικών και δράσεων Δημόσιας 

Υγείας στον Σχεδιασμό  πολλών και διαφορετικών Περιφερειακών και Τομεακών 

Προγραμμάτων και αφετέρου να συντονίσει - πείσει και να ενισχύσει πολλούς και 

διαφορετικούς φορείς που εμπλέκονται στην Δημόσια Υγεία, ώστε να αξιοποιήσουν τους 

διαθέσιμους πόρους του ΕΣΠΑ. 

Στην βάση αυτή οι ενότητες που ακολουθούν φιλοδοξούν να ενοποιήσουν κάτω από ένα 
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ενιαίο διοικητικό σχήμα τον συντονισμό των δράσεων και ταυτόχρονα να καθορίσουν 

ευδιάκριτους ρόλους και διαδικασίες που θα διέπουν τις ροές και τις ενέργειες όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων.  

 

 

5.1.1 Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράμματα και η 
Δημόσια Υγεία 

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαμορφώθηκε 

έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ 

λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.  

Το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε 

σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2000-2006, που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήμα διαχείρισης: 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και 

δώδεκα (12) Επιχειρησιακά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας.  

Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι τα εξής: 

1. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. 

2. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας. 

3. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. 

4. Ψηφιακή Σύγκλιση. 

5. Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης. 

6. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

7. Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση. 

8. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής. 

 

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι τα εξής: 

1. ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης. 

2. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων. 

3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. 

4. ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου και 

5. ΠΕΠ Αττικής. 

Τα ΠΕΠ θα καλύπτουν ένα κοινό κορμό παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει 

• Κοινωνικές υποδομές. 

• Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη. 

• Πολιτισμό. 

• Προσπελασιμότητα και έργα περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας. 
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• Πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και 

• Πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι την περίοδο 2007-2013 για τον τομέα της υγείας δεν θα 

υπάρχει πλέον διακριτό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν 

μέσα από τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

Η ιδιαιτερότητα αυτή αλλάζει τον τρόπο προσέγγισης του προγραμματισμού στον τομέα της 

υγείας και ειδικότερα της Δημόσιας Υγείας, διαμορφώνοντας τις ακόλουθες ιδιαίτερες ανάγκες: 

1. Η εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος δράσης για τη Δημόσια Υγεία πρέπει 

να γίνει μέσω των άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

2. Οι δράσεις που θα προβλεφθούν για τη Δημόσια Υγεία θα πρέπει να 

προσαρμοσθούν και να ενταχθούν στους άξονες δράσεις των υπαρχόντων 

Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

3. Πρέπει να καθορισθεί ο κανονισμός και οι διαδικασίες μέσω των οποίων οι δράσεις 

για τη Δημόσια Υγεία θα εντάσσονται στα Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ. 

4. Πρέπει να καθορισθεί και να οργανωθεί ο μηχανισμός συντονισμού και 

παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων Δημόσιας Υγείας που εντάσσονται 

στα διάφορα ΕΠ. 

 

Ειδικότερα, στην τελική διαμόρφωση του ΕΣΠΑ, οι δράσεις για τη Δημόσια Υγεία κατανέμονται 

σε αρκετά επιχειρησιακά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

• Οι δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να 

ενταχθούν στο ΕΠ "Ανάπτυξη της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης". 

• Οι δράσεις που έχουν σχέση με την ανάπτυξη των υποδομών Δημόσιας Υγείας 

εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

• Οι δράσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική υγιεινή εντάσσονται στο ΕΠ 

"Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη". 

• Ένα μεγάλο μέρος των δράσεων για τη Δημόσια Υγεία και ιδίως αυτές που 

αποσκοπούν στην προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, έχουν 

περιληφθεί στο ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και συγκεκριμένα στους 

άξονες προτεραιότητας 5.1 - 5.3.  

• Οι δράσεις που αφορούν στην πληροφορική οργάνωση της Δημόσιας Υγείας 

εντάσσονται στο ΕΠ "Ψηφιακή σύγκλιση". 
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5.2 Σύστημα Οργάνωσης και Διοίκησης – Ο ρόλος της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 

 
Σύμφωνα με το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», καθώς και τα σχέδια των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006», η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα ασκεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ: 

1. Καθήκοντα Στρατηγικού Σχεδιασμού 

2. Καθήκοντα συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων του τομέα Υγείας – Πρόνοιας 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 

3. Καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006» ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που προκύπτει από το σχέδιο Νόμου και τα σχέδια των 

Ε.Π., όπως προτείνεται και στο Κεφάλαιο 7 Προτάσεις και Σχέδια Δράσης Κανονιστικών 

Κειμένων της παρούσας μελέτης, δεν αποκλείει τη δυνατότητα ορισμού της ειδικής υπηρεσίας 

διαχείρισης του ΥΥΚΑ ως ενδιάμεσου φορέα και σε άλλα Ε.Π.  

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο μηχανισμός διοίκησης / διαχείρισης και 

παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων προτείνεται να λειτουργεί ως: 

• Φορέας Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Σε επίπεδο σχεδιασμού η Ειδική Υπηρεσία του ΥΥΚΑ αναπτύσσει τους στρατηγικούς κι 

επιχειρησιακούς στόχους (εκπόνηση παρούσας μελέτης) και προτείνει σχέδια δράσης 

για την επίτευξη των στόχων. Ακολουθεί διαβούλευση με τιις αρχές διαχείρισης των 

αντίστοιχων Ε.Π. και προσπάθεια για ενσωμάτωση των αποφάσεων στρατηγικού 

σχεδιασμού στα επιμέρους Ε.Π. Στη φάση ανάπτυξης των σχεδίων δράσης και της 

διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς των νέων Ε.Π. για ένταξη πράξεων που 

αφορούν τη Δημόσια Υγεία στα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα απαιτείται η 

προώθηση της διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζει τη γενική διαδικασία 

σχεδιασμού: 
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Σχήμα 5.2.1: Διαδικασία Στρατηγικού Σχεδιασμού 

 

 
 

 

• Φορέας Συντονισμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των πράξεων του τομέα 

Υγείας – Πρόνοιας των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 

Όπως αναφέρεται και στο Κεφάλαιο 7 Προτάσεις και Σχέδια Δράσης Κανονιστικών 

Κειμένων, σύμφωνα με το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και τα σχέδια 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στα οποία η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΥΥΚΑ 

δεν ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, τότε ασκεί καθήκοντα 

συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων του τομέα υγείας – πρόνοιας και 

συμβουλευτικής υποστήριξης των τελικών δικαιούχων όσον αφορά τη Δημόσια Υγεία. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο μηχανισμός προτείνεται να υλοποιεί 

τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Ενημερώνει, καθοδηγεί, υποστηρίζει ενέργειες ωρίμανσης και δεσμεύει τους 

δυνητικούς τελικούς δικαιούχους όσον αφορά τη Δημόσια Υγεία για υποβολή 

προτάσεων στα διάφορα Ε.Π., κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες 

διαχειριστικές αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη συμβατότητα των 

πράξεων που εντάσσονται σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

2. Κατόπιν ωρίμανσης, συντονίζει τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους στη 

συγγραφή προτάσεων τους προς υποβολή στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές 

των επιμέρους Ε.Π. 

3. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές των επιμέρους Ε.Π.  στην 

αξιολόγηση των προτάσεων που αφορούν τη Δημόσια Υγεία και στη διατύπωση 

γνώμης για οριστική έγκριση προτάσεων 
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4. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 

μέσω της ροής ένταξης και υλοποίησης έργων Δημόσιας Υγείας στα νέα Ε.Π., 

και, με βάση το σύστημα δεικτών παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης, 

συντάσσει προτάσεις για την αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης που υποβάλει 

στα αρμόδια όργανα του ΥΥΚΑ  με σκοπό την προώθηση τους και περαιτέρω 

ενσωμάτωση τους στα επιμέρους Ε.Π. 

5. Συλλέγει τα κατάλληλα οικονομικά και στατιστικά δεδομένα για την πορεία 

υλοποίησης των δράσεων Δημόσιας Υγείας και διαμορφώνει προτάσεις (η 

συλλογή και εισαγωγή των δεδομένων στο Ο.Π.Σ. που πηγάζουν από πράξεις 

ενταγμένες στο σχέδιο δράσης για τη Δημόσια Υγεία πραγματοποιείται από τις 

επιμέρους Διαχειριστικές Αρχές). 

6. Συντάσσει εκθέσεις προόδου του σχεδίου δράσης για τη Δημόσια Υγεία και τις 

προωθεί στους εθνικούς ή / και περιφερειακούς συντονιστές. 

7. Παρακολουθεί την ενδιάμεση αξιολόγηση των ενταγμένων δράσεων σε άλλα Ε.Π. 

που αφορούν τη Δημόσια Υγεία, και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ειδικές 

Υπηρεσίες Διαχείρισης των νέων Ε.Π. επεξεργάζεται προτάσεις για την κατάλληλη 

αξιοποίηση των συμπερασμάτων.  

8. Επικοινωνεί με τις διαχειριστικές αρχές των νέων Ε.Π. για τα αποτελέσματα των 

ελέγχων που αυτές διενεργούν και καθοδηγεί, με βάση αυτούς τους ελέγχους, 

τους τελικούς δικαιούχους για περαιτέρω αλλαγές / προσαρμογές / βελτιώσεις 

9. Εφαρμόζει τις δράσεις δημοσιότητας του σχεδίου δράσης για τη Δημόσια Υγεία 

σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των νέων Ε.Π. Παρακολουθεί την 

τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων σχετικώς με τη δημοσιότητα 

και την παροχή πληροφόρησης για τις πράξεις που εκτελούν. 

 

Βάσει των παραπάνω, το ακόλουθο σχεδιάγραμμα απεικονίζει τις ροές της 

οργάνωσης κι επικοινωνίας του μηχανισμού ως φορέα συντονισμού και 

παρακολούθησης ένταξης πράξεων που αφορούν τη δημόσια υγεία στα επιμέρους 

Ε.Π.: 
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Σχήμα 5.2.2: Ροές Οργάνωσης κι Επικοινωνίας Φορέα Συντονισμού και Παρακολούθησης Ένταξης 

Πράξεων 

 

 
 

 

 

• Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και σε 

όποια άλλα Ε.Π. αποφασιστεί η συμμετοχή κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διαχειριστικές αρχές 

ισχύουν και για τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης. Συγκεκριμένα, ο ενδιάμεσος 

φορέας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των δράσεων του επιχειρησιακού 

προγράμματος που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Ειδικότερα, ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης: 

1. Επιλέγει τις προς χρηματοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα κριτήρια που 

εφαρμόζονται στο αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα και διασφαλίζει τη 

συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη 

την περίοδο υλοποίησής τους.  

2. Διενεργεί τις προβλεπόμενες επαληθεύσεις κατά τα οριζόμενα στο νόμο.  

3. Διασφαλίζει τη συλλογή, και καταχώρηση στο ΟΠΣ των δεδομένων 

προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική 

διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την 

αξιολόγηση, καθώς και των λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο 
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του επιχειρησιακού προγράμματος. Είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια, την 

ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.  

4. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση 

πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική 

κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη με την 

επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων.  

5. Οργανώνει και παρακολουθεί τις αξιολογήσεις των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων και διασφαλίζει ότι εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 47 του Κανονισμού και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 

αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.  

6. Καθορίζει διαδικασίες για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων 

σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του 

Κανονισμού.  

7. Παρέχει στην αρχή πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις 

διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε 

δαπάνη, για σκοπούς πιστοποίησης. 

8. Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των δράσεων του επιχειρησιακού 

προγράμματος, παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του και συντάσσει 

προτάσεις για την αναθεώρησή του, τις οποίες υποβάλλει στην επιτροπή 

παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος.  

9. Συντάσσει και, μετά την έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης, υποβάλλει 

στην αρμόδια διαχειριστική αρχή και στην Επιτροπή, τις ετήσιες και τελικές 

εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.  

10. Διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας 

που ορίζονται στο άρθρο 69 του Κανονισμού.  

11. Υποβάλλει στην αρμόδια διαχειριστική αρχή και στην Επιτροπή τις απαιτούμενες 

για τα μεγάλα έργα πληροφορίες με βάση το άρθρο 40 του Κανονισμού.  

12. Παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες 

τουλάχιστον σχετικά με:  

o τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι πράξεις 

προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο επιχειρησιακού 

προγράμματος,·  

o τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και των 

σχετικών χρονικών περιόδων,·  

o τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων,·  

o τους αρμόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι 
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μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρησιακά 

προγράμματα.  

Επιπροσθέτως, η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι 

ο τίτλος των πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης 

που χορηγείται θα αποτελέσει αντικείμενο δημοσιοποίησης,  

13. Εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 22, πριν 

την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

14. Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά 

τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης. Η 

διαχειριστική αρχή εκφράζει τη γνώμη της εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη 

λήψη των σχετικών στοιχείων ή εντός είκοσι (20) ημερών σε περιπτώσεις 

συμβάσεων άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Η σύμφωνη γνώμη της 

διαχειριστικής αρχής αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του σχεδίου νόμου.  

15. Συνεργάζεται με την αρμόδια διαχειριστική αρχή και την εθνική αρχή συντονισμού, 

την καθ΄ ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού και την Επιτροπή και παρέχει σε 

αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.  

16. Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης και 

παρέχει σε αυτή τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία καθιστούν 

δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης του επιχειρησιακού 

προγράμματος σε σχέση με τους στόχους του.  

17. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς 

της πράξης η οποία επιβάλλεται βάσει των αποτελεσμάτων επαλήθευσης ή 

ελέγχου.  

18. Εισηγείται στον αρμόδιο Υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των 

επαληθεύσεων που διενεργεί. 

 

Βάσει των παραπάνω, το ακόλουθο σχεδιάγραμμα απεικονίζει τις ροές της 

οργάνωσης κι επικοινωνίας του μηχανισμού ως ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης στα 

αντίστοιχα Ε.Π.: 
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Σχήμα 5.2.3: Ροές Οργάνωσης κι Επικοινωνίας Φορέα Συντονισμού και Παρακολούθησης Ένταξης 

Πράξεων 
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5.3 Σύστημα Σχεδιασμού – Παρακολούθησης Υλοποίησης 

Δράσεων 

 

Για κάθε μία από τις ιδιότητες που περιγράφηκαν παραπάνω, ο μηχανισμός διοίκησης / 

διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου Δράσης για τη 

Δημόσια Υγεία 2007-2013 ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα: 

• Στρατηγικός Σχεδιασμός που περιλαμβάνει: 

o Ανάπτυξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων – εκπόνηση παρούσας 

μελέτης 

o Ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την επίτευξη των στρατηγικών κι επιχειρησιακών 

στόχων 

o Διαβούλευση με τις αρχές διαχείρισης των αντίστοιχων Ε.Π. και ενσωμάτωση 

των αποφάσεων στρατηγικού σχεδιασμού στα επιμέρους Ε.Π. 

o Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο 

• Διαδικασία Ένταξης Πράξεων που αφορούν τη Δημόσια Υγεία στα νέα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα 

• Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης που περιλαμβάνει: 

o Τον καθορισμό ενός ολοκληρωμένου πλάνου παρακολούθησης κι ελέγχου του 

σχεδίου δράσης 

o Τον σχεδιασμό μηχανισμών και μέσων παρακολούθησης κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης 

o Τη διόρθωση των αποκλίσεων ή τον επαναπροσδιορισμό των σχεδίων δράσης 

εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

o Την ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης 

 

Τα παραπάνω βήματα θα αναλυθούν στις ακόλουθες παραγράφους λαμβάνοντας υπόψη 

τις δύο βασικές διαφοροποιημένες μεταξύ τους ιδιότητες του μηχανισμού διοίκησης / 

διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου Δράσης για τη 

Δημόσια Υγεία. 
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5.3.1 Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού για τη Δημόσια Υγεία είναι μια υποχρέωση των Εθνικών 

Αρχών ανεξάρτητα των διαδικασιών και των προδιαγραφών των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων. Οι προτεραιότητες και οι υλοποιούμενες δράσεις μπορούν να ενταχθούν σε 

Εθνικά, Κοινοτικά ή άλλα χρηματοδοτικά Προγράμματα. 

 

Στη βάση αυτή η διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού παραμένει η ίδια, ανεξάρτητα από την 

ιδιότητα του μηχανισμού διοίκησης / διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης του 

Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Η διαφοροποίηση στο σχεδιασμό, όπως αναλύεται και 

παρακάτω, ισχύει μόνο όσον αφορά τις πιθανές τροποποιήσεις στα σχέδια δράσης που 

έχουν προγραμματιστεί για την αποφυγή αποκλίσεων και την επίτευξη των στόχων. 

 

Τα βήματα που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού παρουσιάζονται ως εξής: 

 

Βήμα 1ο –  Στρατηγικός σχεδιασμός 

Σε αυτή τη φάση προσδιορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι του Σχεδίου Δράσης για τη 

Δημόσια Υγεία. Οι στόχοι καθορίζονται στην παρούσα μελέτη. 

Βήμα 2ο –  Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης 

Σε αυτή τη φάση προσδιορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι και αναπτύσσονται 

σχέδια δράσης τα οποία καλούνται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες επίτευξης των 

στρατηγικών στόχων. Τα σχέδια δράσης καθορίζονται στην παρούσα μελέτη. 

Βήμα 3ο -  Διαβούλευση με τις αρχές διαχείρισης των αντίστοιχων Ε.Π. και ενσωμάτωση των 

αποφάσεων στρατηγικού σχεδιασμού στα επιμέρους Ε.Π. 

Στη φάση αυτή επιχειρείται η ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων για τη Δημόσια 

Υγεία, βάσει των κατευθύνσεων που έχουν καθοριστεί στο στρατηγικό σχέδιο για τη 

Δημόσια Υγεία, στα επιμέρους επιχειρησιακά προγράμματα. 

Βήμα 4ο –  Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο 

Η φάση αυτή αφορά τις διαδικασίες γεφύρωσης των διάφορων πολιτικών, εθνικών 

και περιφερειακών φορέων σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα εξασφαλίσει την 

οριστικοποίηση του σχεδιασμού και την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών 

διαβούλευσης για την ενσωμάτωση του σχεδιασμού στα επιμέρους Ε.Π. Αυτή η 

φάση υλοποιείται παράλληλα με την υλοποίηση των βημάτων 2 και 3. 

Βήμα 5ο –  Εκτίμηση Αποτελεσμάτων και επαναπροσδιορισμός σχεδίων δράσης 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων, σε διάφορα χρονικά σημεία, ο 

μηχανισμός διοίκησης / διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης των 
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δράσεων για τη Δημόσια Υγεία εκτιμά τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των 

δράσεων, κι εφόσον υπάρξουν συμπεράσματα απόκλισης των αποτελεσμάτων 

από τους καθορισμένους στρατηγικούς κι επιχειρησιακούς στόχους, 

επαναπροσδιορίζει τα σχέδια δράσης για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου 

δράσης για τη Δημόσια Υγεία.  

Στο βήμα αυτό, σε αντίθεση με την υπόλοιπη διαδικασία σχεδιασμού κι 

επανασχεδιασμού των σχεδίων δράσης, ο ρόλος του μηχανισμού διοίκησης / 

διαχείρισης και παρακολούθησης διαφοροποιείται με βάση την ιδιότητα του είτε ως 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, είτε ως Φορέας Συντονισμού και 

Παρακολούθησης. Κατά την πρώτη περίπτωση, ο μηχανισμός ακολουθεί τις 

γνωστές διαδικασίες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων, και 

προβαίνει σε εκτιμήσεις και συμπεράσματα βάσει της κοινής σε όλες τις 

Διαχειριστικές Αρχές μεθοδολογίας. Κατά τη δεύτερη περίπτωση, ο μηχανισμός 

εκτιμά τα αποτελέσματα των δράσεων βάσει των συμπερασμάτων από τις 

διαδικασίες αξιολόγησης που ακολουθούν οι εκάστοτε αρμόδιες Διαχειριστικές 

Αρχές, καθώς και από τη διαδικασία υποστήριξης των τελικών δικαιούχων.  

Βήμα 6ο – Νέα διαβούλευση με τις αρχές διαχείρισης των αντίστοιχων Ε.Π. κι ενσωμάτωση 

μεταβολών σχεδιασμού στα επιμέρους Ε.Π. 

Αυτή η φάση είναι επανάληψη της διαδικασίας που ακολουθείται μεταξύ των 

βημάτων 2 και 3.  

 

Αυτή η κυκλική και συνεχής ροή του σχεδιασμού που περιγράφεται παραπάνω μεταξύ των 

βημάτων 2 και 5 (το 6ο βήμα αντικαθιστά το 2ο βήμα κοκ) ισχύει διότι ο στρατηγικός 

σχεδιασμός αφορά μία εκ των προτέρων διαδικασία, πριν την ένταξη κι έναρξη υλοποίησης 

δράσεων. Αντίθετα όμως η ανάπτυξη των σχεδίων δράσης αφορά μία συνεχή διαδικασία, 

κατά την οποία τα σχέδια δράσης προσαρμόζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 

δράσεων ανάλογα με το βαθμό απόκλισης των αποτελεσμάτων των δράσεων από τους 

αρχικά προκαθορισμένους στόχους. Η ανάπτυξη και ο επανασχεδιασμός των σχεδίων 

δράσης έχουν άμεση σχέση με την πορεία υλοποίησης, άρα με την επανατροφοδότηση 

πληροφοριών που παράγονται μέσω του μηχανισμού παρακολούθησης. 

 

Καθώς περιγράφηκε το γενικό πλαίσιο στρατηγικού κι επιχειρησιακού σχεδιασμού, που αφορά 

το μηχανισμό διοίκησης / διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 

για τη Δημόσια Υγεία, μένει να αποσαφηνιστεί η μέθοδος με την οποία επανατροφοδοτείται ο 

σχεδιασμός (μεταβολές στα σχέδια δράσης) και προωθείται για περαιτέρω ενσωμάτωση στα 

επιμέρους Ε.Π., ανάλογα με την ιδιότητα του μηχανισμού. Συνεπώς, ο μηχανισμός 

διαφοροποιείται ως εξής: 
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• Ως Φορέας Συντονισμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των πράξεων του 

τομέα Υγείας – Πρόνοιας των Ε.Π. του ΕΣΠΑ, ο μηχανισμός αποκομίζει τα 

συμπεράσματα από τις διαδικασίες αξιολόγησης των διαχειριστικών αρχών των 

άλλων Ε.Π. Στη συνέχεια αξιολογεί τα συμπεράσματα με βάση τα δικά του κριτήρια 

επίτευξης των στόχων και προχωρά σε διορθωτικές ενέργειες τις οποίες και προωθεί 

για ενσωμάτωση ξανά στα Ε.Π. ως τροποποιημένα σχέδια δράσης. 

• Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 

σε όποια άλλα Ε.Π. αποφασιστεί η συμμετοχή κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης, ο 

μηχανισμός προβαίνει σε αλλαγές κατόπιν εκτίμησης των αποτελεσμάτων, 

ακολουθώντας τις διαδικασίες εκτίμησης των αποτελεσμάτων ως αν να ήταν 

Διαχειριστική Αρχή ενός Ε.Π. 

 

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να απεικονίσουμε τη διαδικασία σχεδιασμού, ανάλογα με 

την ιδιότητα του μηχανισμού, στα ακόλουθα σχεδιαγράμματα:  
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Σχήμα 5.3.1.1: Σχεδιασμός και επανασχεδιασμός Σχεδίου Δράσης για την ενσωμάτωση δράσεων στα 

επιμέρους Ε.Π. ως Φορέας Συντονισμού και Παρακολούθησης 

 

  
 

Σχήμα 5.3.1.2: Σχεδιασμός και επανασχεδιασμός Σχεδίου Δράσης για την ενσωμάτωση δράσεων στα 

επιμέρους Ε.Π. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 
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5.3.2 Διαδικασία Ένταξης Πράξεων που αφορούν τη Δημόσια Υγεία στα 
νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

 

Με τον όρο «διαδικασίες ένταξης πράξεων», νοείται το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται 

για την επιλογή και ένταξη πράξεων, προκειμένου να τύχουν χρηματοδότησης στο πλαίσιο 

ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από την 

ΕΥΔ του κάθε Ε.Π.  

Με βάση την ανάγκη υλοποίησης του σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία μέσω άλλων 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και με βάση τη διαφοροποίηση στις λειτουργίες του 

μηχανισμού παρακολούθησης και διοίκησης του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία που 

αναλύθηκε στις παραπάνω παραγράφους, ως Φορέας Συντονισμού και Παρακολούθησης 

και ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, οι διαδικασίες ένταξης πράξεων απεικονίζονται στα 

σχεδιαγράμματα που ακολουθούν.  

 

* Τα διαφορετικά σχήματα στα σχεδιαγράμματα έχουν τις ακόλουθες ερμηνείες: 
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Σχήμα 5.3.2.1: Διαδικασία Ένταξης Πράξεων ως Φορέας Συντονισμού και Παρακολούθησης  
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Σχήμα 5.3.2.2: Διαδικασία Ένταξης Πράξεων ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαείρισης  
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5.3.3 Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης 

Η προτεινόμενη διαδικασία ανάπτυξης μηχανισμών παρακολούθησης περιλαμβάνει τρία 

βασικά στάδια: 

• Τον καθορισμό ενός ολοκληρωμένου πλάνου παρακολούθησης και ελέγχου του 

σχεδίου δράσης 

• Το σχεδιασμό μηχανισμών και μέσων παρακολούθησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

• Τη διόρθωση των αποκλίσεων ή τον επαναπροσδιορισμό των σχεδίων δράσης 

εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

• Την ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης 

 

5.3.3.1 Καθορισμός ολοκληρωμένου πλάνου παρακολούθησης και ελέγχου     
του Σχεδίου Δράσης 
 

Πριν την έναρξη των διαδικασιών παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης, κρίνεται σκόπιμος ο 

καθορισμός ενός αναλυτικού πλάνου εργασιών, στον οποίο τίθενται οι προδιαγραφές των 

έργων και οι στόχοι που καλούνται να επιτευχθούν. Αναλύεται διεξοδικά η κάθε δράση, 

οργανώνεται η εκτέλεση της και δίνεται η απαραίτητη έμφαση του στις επιμέρους 

αλληλεπιδράσεις σε σχέση και με το συνολικό πρόγραμμα εργασιών. Παράλληλα, 

καθορίζονται τα χρονικά σημεία αξιολόγησης και ελέγχου των δεικτών παρακολούθησης του 

σχεδίου δράσης. Η αξιολόγηση, κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιείται στα μέσα και το τέλος 

της προγραμματικής περιόδου, όπου είναι δυνατή η συγκέντρωση και διάθεση απολογιστικών 

στοιχείων που συμβαδίζουν με τις εκθέσεις αξιολόγησης των διαχειριστικών αρχών των νέων 

επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

 

5.3.3.2 Μηχανισμός και μέσα παρακολούθησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 
 

Για την παρακολούθηση των δράσεων του σχεδίου δράσης για τη Δημόσια Υγεία, κρίνεται 

σκόπιμη η δημιουργία υποστηρικτικού ελεγκτικού μηχανισμού. Ο μηχανισμός αυτός 

περιλαμβάνει: 

1. Εργασίες ελέγχου και παρακολούθησης δράσεων 

Πρόκειται για εργασίες εποπτείας, συντονισμού και ελέγχου των παραδοτέων των 

αναδόχων και εξωτερικών συνεργατών των δράσεων που αφορούν τη Δημόσια Υγεία, 

σε συνεργασία με τις αντίστοιχες κάθε φορά ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης των νέων 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Σε περιπτώσεις όπου ο μηχανισμός λειτουργεί ως 
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ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφηκαν σε 

προηγούμενη παράγραφο, κατά τις οποίες, και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που 

ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο, ο μηχανισμός δρα ως διαχειριστική αρχή. Σε περιπτώσεις 

όπου ο μηχανισμός λειτουργεί ως φορέας συντονισμού και παρακολούθησης ένταξης 

πράξεων στα επιμέρους Ε.Π., ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφηκαν σε 

προηγούμενη παράγραφο, κατά τις οποίες ο μηχανισμός δρα ως σύμβουλος, 

καθοδηγητής και συντονιστής των τελικών δικαιούχων, οι οποίοι λογοδοτούν στις 

εκάστοτε διαχειριστικές αρχές των επιμέρους Ε.Π. 

2. Την ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων αξιολόγησης, παρακολούθησης και 

ελέγχου 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία θα 

πρέπει να αναπτυχθούν: 

• Μηχανισμοί αξιολόγησης προόδου του Σχεδίου Δράσης 

• Προϋπολογιστική παρακολούθηση των επιμέρους φάσεων 

• Μηχανισμοί διαχείρισης κινδύνων 

• Πλάνο επικοινωνίας (μεταξύ των συντελεστών παρακολούθησης) 

3. Την ανάπτυξη και χρήση του κατάλληλου λογισμικού 

Σημαντικός παράγοντας ενός Συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου αποτελεί η 

χρήση του κατάλληλου λογισμικού το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου της 

πορείας υλοποίησης των επιμέρους φάσεων, δραστηριοτήτων και ενεργειών του 

έργου, καθώς και την τήρηση οροσήμων και κρίσιμων ημερομηνιών για την 

υλοποίηση συγκεκριμένων φάσεων (χρήση οργανογραμμάτων GANTT charts κ.α.). Η 

χρήση του κατάλληλου λογισμικού στοχεύει: 

• Στην παρακολούθηση όλων των πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με 

τις εργασίες, τη διάρκεια και τις απαιτήσεις των πόρων για κάθε έργο 

• Στην απεικόνιση του προγράμματος του έργου σε τυποποιημένες και καλά 

καθορισμένες μορφές 

• Τον προγραμματισμό εργασιών και πόρων 

• Βελτίωση του πλάνου επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

 

5.3.3.3 Διόρθωση αποκλίσεων – επαναπροσδιορισμός σχεδίων δράσης 
 

Στη φάση αυτή θα προσδιοριστούν τυχόν παρεκκλίσεις ως προς την υλοποίηση των σχεδίων 

δράσης. Οι αποκλίσεις αυτές μπορούν να παρατηρηθούν από υποστηρικτικούς μηχανισμούς 

και κυρίως μέσω των πληροφοριακών συστημάτων. Κυρίως όμως, μέσω της 

παρακολούθησης ενός συνόλου δεικτών παρακολούθησης κι αξιολόγησης που 
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αναπτύσσονται σε ακόλουθη παράγραφο, θα είναι δυνατόν να καθοριστούν πληροφορίες 

επιστημονικής και οικονομικής φύσεως που θα δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού των 

παρεκκλίσεων. 

 

Από τη στιγμή που εντοπίζονται οι αποκλίσεις από τον προγραμματισμό για την υλοποίηση 

των σχεδίων δράσης θα πρέπει ή να επιδιωχθεί η διόρθωση των συγκεκριμένων παρεκκλίσεων 

ή ακόμα και ο επαναπροσδιορισμός κάποιων από τις δράσεις αν αυτό κριθεί σκόπιμο, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφηκαν σε προηγούμενη παράγραφο. 

 

5.3.3.4 Ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών παρακολούθησης κι αξιολόγησης 
 

Για την πιο αποτελεσματική χρήση του συστήματος παρακολούθησης υλοποίησης και 

διαχείρισης  του σχεδίου δράσης για τη δημόσια υγεία 2007-2013, κρίνεται σκόπιμη η ανάπτυξη 

ενός προτύπου συστήματος δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. 

• η εκροή εκφράζει το άμεσο παραγόμενο έργο της υλοποίησης των δράσεων 

(π.χ. δημιουργία / αναβάθμιση κτιριακών υποδομών, αριθμός εκπαιδευομένων, 

αριθμός προγραμμάτων ενημέρωσης, αριθμός ενεργειών κατάρτισης, κλπ.),  

• ως αποτέλεσμα ορίζεται το άμεσο όφελος των ομάδων στόχων του πληθυσμού 

(π.χ. αύξηση υπηρεσιών δημόσιας υγείας ανά περιφέρεια, αριθμός νέων 

μονάδων, κλπ.), ενώ  

• ως επίπτωση ορίζεται η μακροπρόθεσμη επίδραση – βελτίωση στους 

ωφελούμενους (άτομα και κοινωνία) για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου 

δράσης (νέες θέσεις εργασίας, ικανοποίηση χρηστών των υπηρεσιών δημόσιας 

υγείας, κλπ.).  

Το σύστημα παρακολούθησης βάσει των παραπάνω δεικτών έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με 

το μεθοδολογικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάζεται στο ακόλουθο 

σχήμα: 
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Σχήμα 5.3.3.4.1: Μεθοδολογικό πλαίσιο παρακολούθησης δράσεων της ΕΕ 

 
 

Με βάση την υιοθέτηση του παραπάνω μεθοδολογικού πλαισίου, η διαδικασία 

παρακολούθησης του σχεδίου δράσης εμπεριέχει την περιοδική επανεκτίμηση των αρχικών 

προγραμματικών στόχων και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που 

προκύπτουν από την υλοποίηση των έργων που εμπίπτουν στο σχέδιο δράσης. Τα στοιχεία 

αυτά επιτρέπουν την εκτίμηση του συνόλου των εκροών και αποτελεσμάτων. Επίσης, 

αποτελούν σημαντικά δεδομένα για την εκτίμηση των επιπτώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

παρακολούθηση και εκτίμηση των επιπτώσεων αποτελεί ίσως το πιο δύσκολα μετρήσιμο 

τμήμα της διαδικασίας παρακολούθησης. Η δυσκολία μέτρησης οφείλεται σε δύο βασικούς 

παράγοντες: 

1. στη δυσκολία προσδιορισμού, δηλαδή στην αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων 

για την επίτευξη των επιθυμητών επιπτώσεων 

2. στον παράγοντα χρόνο, ο οποίος συνήθως εκτείνεται πέραν των ορίων 

υλοποίησης των εκροών του σχεδίου δράσης.  

 

Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται η διεξαγωγή ερευνών με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, 

ερωτηματολογίων και λοιπών ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται ανά δείκτη στο 

παράρτημα που ακολουθεί, για τη συλλογή, επεξεργασία και παρακολούθηση της πορείας 

εξέλιξης των εκροών και των αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης. Όσον αφορά τις 

επιπτώσεις, αυτές ταυτίζονται με τα γενικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6 

Αναλυτική Παρουσίαση των Αναμενόμενων Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων από την 

Υλοποίηση των Παρεμβάσεων. 
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Βασικά χαρακτηριστικά δεικτών: 

Οι δείκτες που συμπεριελήφθησαν στο Πρότυπο Δεικτών σχεδιάσθηκαν έτσι ώστε:  

 Να ικανοποιούν τις ανάγκες της παρακολούθησης της υλοποίησης του «Σχεδίου 

Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2007-2013» σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο 

της ΕΕ  

 Να διασφαλίζεται η εφικτότητα μέτρησής τους  

 Να συνδέονται με τη διαδικασία παρακολούθησης και υλοποίησης των δράσεων  

 

Παρουσίαση δεικτών 

Οι πίνακες περιέχουν δείκτες εκροών και αποτελέσματος. Η παρουσίαση των δεικτών εκροών 

και αποτελεσμάτων γίνεται ανά Στόχο και δράση  και για κάθε δείκτη παρουσιάζεται ο Κωδικός, 

ο Τίτλος και η Μονάδα Μέτρησής του, ενώ περιγράφεται περιληπτικά η μεθοδολογία 

παρακολούθησης και παρουσιάζεται η τιμή βάση για τον κάθε δείκτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

για μερικές δράσεις του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία (πχ κατάρτιση μελετών) δεν 

υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα παρά μόνο εκροές, επομένως ενώ οι δείκτες εκροών 

αντιστοιχούν σε κάθε δράση ξεχωριστά, αυτό δεν ισχύει πάντα με τους δείκτες αποτελέσματος.  

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο προσδιορισμός της τιμής βάσης για συγκεκριμένους 

δείκτες δεν είναι εφικτός στην παρούσα φάση, και θα πρέπει να προσδιοριστεί σε ένα 

μεταγενέστερο στάδιο. 

 

Ο κωδικός του κάθε δείκτη περιλαμβάνει δύο πεδία. Το πρώτο πεδίο αφορά τον αριθμό του 

στόχου και σχεδίου δράσης και το δεύτερο πεδίο υποδηλώνει τον τύπο του δείκτη (Α: εκροή, Β: 

αποτέλεσμα) και τον αύξοντα αριθμό του.  

Παράδειγμα:  

Κωδικός 1.4-Α.2: Στόχος 1, Σχέδιο Δράσης 1.4, Δείκτης Εκροής υπ. αριθμ. 2. 

Κωδικός 2.7-Β.4: Στόχος 2, Σχέδιο Δράσης 2.7, Δείκτης Αποτελέσματος υπ. αριθμ. 4 

 

Ειδικότερα, οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  66  

66..  ΑΑννααλλυυττιικκήή  ππεερριιγγρρααφφήή  ααννααμμεεννόόμμεεννωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  κκααιι  

εεππιιππττώώσσεεωωνν  ααππόό  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππααρρεεμμββάάσσεεωωνν    
 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια αναλυτική περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων 

και των επιπτώσεων από την υλοποίηση των παρεμβάσεων, και προσδιορίζονται οι φυσικοί 

δείκτες εκροών και υλοποίησης του σχεδίου δράσης. Αρχικά θα παρουσιαστούν τα γενικά 

αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης και στην 

συνέχεια θα παρατεθούν τα αποτελέσματα από την επίτευξη-υλοποίηση των επιμέρους 

στόχων της μελέτης.  

 

6.1 Γενικά αναμενόμενα αποτελέσματα - επιπτώσεις 
 

Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης θέτει ένα «οραματικό στόχο» για τη Δημόσια Υγεία, δηλαδή τη 

μετεξέλιξη της σε ένα σύγχρονο σύστημα, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες και 

διεθνείς αντιλήψεις, το οποίο θα συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία και την προαγωγή 

της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Υπό αυτό το 

πρίσμα η εκπλήρωση του οράματος για τη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας συνδέεται με:  

• Την επαρκή παρακολούθηση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. 

• Τη δυνατότητα χάραξης στρατηγικών για τη Δημόσια Υγεία. 

• Τη δυνατότητα εκπλήρωσης της αποστολής των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

• Τη επαρκή οργάνωση της διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία. 

• Την προώθηση των αναγκαίων προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της 

υγείας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 

είναι τα ακόλουθα. 

1. Η εμβάθυνση της δυνατότητας χάραξης εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για 

τη Δημόσια Υγεία, της δυνατότητας καθορισμού εθνικών και περιφερειακών στόχων 

για την υγεία, με την οικοδόμηση μηχανισμών και την απόκτηση εμπειριών 

σχεδιασμού εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία. 

2. Η αναδιοργάνωση του συστήματος και η διασφάλιση της δυνατότητας 

παρακολούθησης της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο, τόσο συνολικά όσο και σε τομείς προτεραιότητας, όπως τα νεοπλάσματα, 
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τα λοιμώδη, οι αιφνίδιες ή έκτακτες απειλές για την υγεία του πληθυσμού, η διατροφή 

κλπ. Επίσης, η διασφάλιση της προσαρμογής του συστήματος παρακολούθησης 

της υγείας στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών στρατηγικών και μηχανισμών και της 

δυνατότητας  αποτελεσματικής συνεργασίας με τους μηχανισμούς αυτούς. 

3. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Υγείας, καθώς και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων τομέων που σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία, η 

κατανόηση της αποστολής και των ρόλων του προσωπικού των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων του στελεχιακού 

δυναμικού, η αναμόρφωση και ενίσχυση της κατάρτισης των άμεσα ή έμμεσα 

εμπλεκομένων στις μεθόδους πρόληψης και προαγωγής υγείας καθώς και στο 

σύγχρονο τρόπο λειτουργίας της Δημόσιας Υγείας και η οργάνωση συστήματος δια 

βίου εκπαίδευσης. 

4. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας, μέσω της ενίσχυσης των υποδομών, του εξοπλισμού, των συστημάτων και 

της λειτουργίας των κεντρικών, περιφερειακών, και νομαρχιακών υπηρεσιών, 

εργαστηρίων και οργανισμών Δημόσιας Υγείας.  

5. Η ανάπτυξη και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών επαγρύπνησης 

και ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απειλών και η 

δικτύωση και συνεργασία των μηχανισμών αυτών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η ανάπτυξη μηχανισμών σε περιφερειακό επίπεδο, η ενίσχυση της 

δυνατότητας της χώρας για την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων και απειλών, 

καθώς και η ανάπτυξη των υποδομών επιδημιολογικού φραγμού στα αεροδρόμια 

και λιμάνια που αποτελούν διεθνείς εισόδους της χώρας. 

6. Η οργάνωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 

περιβαλλοντικής υγείας, ιδίως στον τομέα των μολυσματικών και τοξικών 

νοσοκομειακών αποβλήτων, αλλά και στους τομείς (α) της παρακολούθησης των 

παραμέτρων περιβαλλοντικής υγείας, με ανάπτυξη των κατάλληλων συστημάτων και 

βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού και (β) της επιστημονικής υποστήριξης 

των δράσεων προστασίας της περιβαλλοντικής υγείας. 

7. Η ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του ελληνικού 

πληθυσμού, μέσω της κατάρτισης και υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

πρόληψης και προαγωγής της υγείας σε κάθε περιφέρεια, τα οποία θα στοχεύουν: 

• στη βελτίωση των στάσεων και συμπεριφορών του πληθυσμού που 

σχετίζονται με παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και τη συμμετοχή σε 

προγράμματα πρόληψης, 
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• στη βελτίωση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας της ζωής, 

• στη βελτίωση του φυσικού, κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντος που 

επιδρά στην υγεία, 

• στην προώθηση των προγραμμάτων δευτερογενούς πρόληψης του 

καρκίνου. 

8. Η βελτίωση της ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς Δημόσιας Υγείας, σε κεντρικό, 

περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων 

μεθόδων και συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, όπως: 

• ανάπτυξη "κατευθυντήριων οδηγιών" και πρωτοκόλλων, 

• ανάπτυξη κανονισμών και διαδικασιών, 

• ανάπτυξη συστημάτων τεκμηρίωσης,  

• ανάπτυξη στρατηγικών πιστοποίησης, 

• ανάπτυξη συστημάτων και μεθόδων αξιολόγησης κλπ. 

9. Η προώθηση της πληροφορικής οργάνωσης και υποστήριξης της Δημόσιας Υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του ΥΥΚΑ, ως 

φορέα άσκησης πολιτικής, των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ορισμένων τομέων 

προτεραιότητας όπως η διαχείριση του αίματος και των μεταμοσχεύσεων, η 

δικτύωση και διασύνδεση των υπηρεσιών και οργανισμών Δημόσιας Υγείας και η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της αξιοποίησης 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.   

10. Η ανάπτυξη της δημόσιας λογοδοσίας του συστήματος Δημόσιας Υγείας και η 

αναβάθμιση της επικοινωνιακής του ικανότητας με την κοινωνία.  
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6.2 Αναμενόμενα αποτελέσματα κατά στόχο. 

 

6.2.1. Στόχος 1: Χάραξη εθνικής πολιτικής και καθορισμός στόχων για 
τη Δημόσια Υγεία. 

 

1. Ενίσχυση των δυνατοτήτων της κεντρικής υπηρεσίας για τη διαμόρφωση Εθνικής 

Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και για τον καθορισμό Εθνικών Στόχων και κατάρτιση του 

πρώτου Σχεδίου Εθνικής Πολιτικής Υγείας.  

2. Υλοποίηση ενός προγράμματος διαδικασιών εθνικής και περιφερειακής κοινωνικής 

διαβούλευσης για τη Δημόσια Υγεία. 

3. Πιλοτική ανάπτυξη περιφερειακής πολιτικής Δημόσιας Υγείας σε επίπεδο μιας 

περιφέρειας και κατάρτιση του πρώτου Σχεδίου Περιφερειακής Πολιτικής Υγείας.  

4. Η υλοποίηση ενός εθνικού προγράμματος δράσεων διατομεακής συνεργασίας για 

τη Δημόσια Υγεία, διαρθρωμένο σε επιμέρους εθνικά και περιφερειακά προγράμματα 

διατομεακής δράσης.  

5. Η εκπόνηση μελέτης για την επαναοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών 

των κεντρικών, περιφερειακών, νομαρχιακών και τοπικών υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας και η υλοποίηση ενός προγράμματος θεσμικών και εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση εφαρμογής της μελέτης. 

6. Η ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. . 

7. Η κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία. 

8. Η κωδικοποίηση των υπαλληλικών διατάξεων του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα 

της υγείας. 

9. Η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου ανισοτήτων στη Δημόσια Υγεία. 

10. Η οργάνωση ενός μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας των 

μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στη Δημόσια Υγεία. 
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6.2.2. Στόχος 2: Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης 
της υγείας του πληθυσμού. 

 
1. Η αναδιοργάνωση του εθνικού μηχανισμού συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών 

για την υγεία, με εκσυγχρονισμό των πηγών και των διαδικασιών συλλογής και 

επεξεργασίας των στοιχείων.  

2. Η αναδιοργάνωση του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και του συστήματος δήλωσης 

και καταγραφής του καρκίνου . 

3. Η δημιουργία επιδημιολογικού κέντρου αναφοράς και η βελτίωση ολόκληρου του 

συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων. 

4. Η ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος διατροφικής εποπτείας. 

5. Η ανάπτυξη μηχανισμών επιτήρησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων στις ιδιωτικές 

μονάδες υγείας. 

6. Η ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης των πλοίων. 

7. Η πιλοτική ανάπτυξη ενός περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης της υγείας 

του πληθυσμού.  

8. Η εκπόνηση μιας εθνικής μελέτης για την κατάστασης της υγείας του ελληνικού 

πληθυσμού. 

9. Η εκπόνηση 5 περιφερειακών μελετών για την κατάστασης της υγείας και τις ανάγκες 

υγείας του πληθυσμού. 
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6.2.3. Στόχος 3: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια 
Υγεία. 

1. Αναμόρφωση των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των ιατρικών σχολών 

και των τμημάτων Δημόσιας Υγείας, Επισκεπτών Υγείας και Νοσηλευτικής, με έμφαση 

στη Δημόσια Υγεία.  

2. Ίδρυση ενός τουλάχιστον νέου Τμήματος Εποπτών Δημόσιας Υγείας  ΤΕΙ. 

3. Ανάπτυξη και αναβάθμιση των μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Υγεία. 

4. Υποστήριξη και εκσυγχρονισμός των Επαγγελματικών Σχολών του Τομέα Υγείας (ΤΕΕ, 

ΙΕΚ) και δημιουργία 10 τουλάχιστον νέων προγραμμάτων επαγγελματικών σπουδών 

με κατεύθυνση τη Δημόσια Υγεία. 

5. Ίδρυση και πιλοτική λειτουργία της Εθνικής Σχολής Αγροτικής Υγιεινής Θεσσαλίας. 

6. Έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών και εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου εκπαίδευσης 

στελεχών Δημόσιας Υγείας ΥΥΚΑ και περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.  

7. Οργάνωση 20 εκπαιδευτικών προγραμμάτων την εκπαίδευση 300 τουλάχιστον 

στελεχών των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και πρακτική εκπαίδευση 100 τουλάχιστον 

στελεχών Δημόσιας Υγείας σε ειδικές μεθόδους και τεχνικές (εργαστηριακές, 

επιδημιολογικές, πρόληψης κλπ). 

8. Οργάνωση 15 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα στελέχη του ΕΦΕΤ και των 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, και την κατάρτιση στον τομέα της εποπτείας της 

αγοράς τροφίμων. 

9. Οργάνωση 50 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση 1000 τουλάχιστον 

στελεχών των μονάδων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, σε θέματα 

διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μέσα στις μονάδες, και πρακτική εκπαίδευση 300 

τουλάχιστον στελεχών των μονάδων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής 

φροντίδας σε ειδικές μεθόδους και τεχνικές Δημόσιας Υγείας (εργαστηριακές, 

επιδημιολογικές κλπ). 

10. Οργάνωση 50 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για οδοντίατρους και  για το 

προσωπικό οδοντιατρικών μονάδων. Εκπαίδευση 1000 τουλάχιστον οδοντίατρων 

δημόσιων μονάδων υγείας.Πρακτική άσκηση 300 τουλάχιστον οδοντιάτρων και 

προσωπικού των οδοντιατρικών μονάδων σε ειδικές μεθόδους και τεχνικές Δημόσιας 

Υγείας (εργαστηριακές, επιδημιολογικές κλπ). 

11. Οργάνωση 100 εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων για την εκπαίδευση 

500 τουλάχιστον εκπαιδευτικών σε ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για τη σχολική 

υγιεινή και τη σχολική αγωγή υγείας και την επιμόρφωση/ευαισθητοποίηση 

τουλάχιστον 1000 επιπλέον λειτουργών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σε θέματα Δημόσιας Υγείας. 

12. Ενίσχυση της ποιότητας της στελέχωσης των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας 
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Υγείας και ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων τουλάχιστον  70 στελεχών των 

περιφερειακών υπηρεσιών. 

 

6.2.4. Στόχος 4: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

 

1. Η βελτίωση των υποδομών, του εξοπλισμού και  των λειτουργιών της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του ΥΥΚΑ και 

του ΕΣΥΔΥ. 

2. Η ανάπτυξη των υποδομών, του εξοπλισμού και των λειτουργιών των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας. 

3. Η εκπόνηση εφαρμοσμένων μελετών για το σχεδιασμό της λειτουργίας και συνεργασίας 

τους με τις λοιπές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και η υποστήριξη πιλοτικών ενεργειών 

λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών. 

4. Η βελτίωση του επιστημονικού εξοπλισμού, της επιστημονικής υποστήριξης των 

νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και η ανάπτυξη νέων λειτουργιών και 

υπηρεσιών από τις υπηρεσίες αυτές. 

5. Η ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού και η 

βελτίωση των υποδομών και λειτουργιών του ΚΕΔΥ. 

6. Η υποστήριξη της λειτουργίας των ΠΕΔΥ και η οργάνωση της συνεργασίας τους με τις 

λοιπές υπηρεσίες, φορείς και εργαστήρια Δημόσιας Υγείας. 

7. Η δημιουργία ενός εθνικού βιο-εργαστηρίου Τύπου 4. 

8. Η ενίσχυση του επιστημονικού εξοπλισμού και η βελτίωση και αναβάθμιση των 

υποδομών και λειτουργιών του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

9. Η ενίσχυση του επιστημονικού εξοπλισμού και η βελτίωση και αναβάθμιση των 

υποδομών και λειτουργιών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. 

10. Ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού.  

11. Η σύσταση ενός Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Περιστατικών (ΙΥΠ) 

12. Η βελτίωση του έργου των Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας και η ενίσχυση της 

προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις διασυνοριακές ζώνες.  

13. Η ίδρυση ενός Εθνικού Κέντρου Μελετών Στοματικής Υγείας και η προμήθεια του 

απαιτούμενου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. 
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6.2.5. Στόχος 5: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και 
απειλών. 

 

1. Η ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού του κεντρικού μηχανισμού 

επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης σε έκτακτους κινδύνους και απειλές. 

2. Η εκπόνηση 5 εφαρμοσμένων μελετών για την περιφερειακή οργάνωση της 

επαγρύπνησης και ταχείας υγειονομικής αντίδρασης στις λοιπές περιφέρειες της 

χώρας. 

3. Η ενίσχυση των δυνατοτήτων και των υποδομών του Εθνικού Κέντρου 

Επιχειρήσεων Υγείας για τη διαχείριση μαζικών καταστροφών και η δημιουργία 

παραρτημάτων του στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο. 

4. Η ανάπτυξη περιφερειακού μηχανισμού επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης 

στη Θεσσαλονίκη. 

5. Η ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού επαγρύπνησης 

και ταχείας αντίδρασης στη Θεσσαλία, εν όψει των Μεσογειακών Αγώνων του 

2013. 

6. Η ενίσχυση των δυνατοτήτων του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας για την 

αντιμετώπιση πυρηνικών, ραδιενεργών, βιολογικών και χημικών (ΠΡΒΧ) 

συμβάντων. 

7. Η προμήθειας εξοπλισμού για τις ομάδες άμεσης επέμβασης σε μαζικές 

καταστροφές και σε σοβαρά απειλητικά περιβαλλοντικά συμβάντα.  

8. Ο εκσυγχρονισμός των αεροϋγειονομείων και η διαμόρφωση χώρων και 

εξοπλισμού επιδημιολογικού φραγμού σε 7 τουλάχιστον διεθνή αεροδρόμια, και 

η εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας σε 12 τουλάχιστον 

αεροδρόμια. 

9. Η διαμόρφωση χώρων επιδημιολογικού φραγμού σε τουλάχιστον 10 λιμάνια και 

η προμήθεια εξοπλισμού και η εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και 

επικοινωνίας σε τουλάχιστον 15 λιμάνια. 
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6.2.6. Στόχος 6: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
περιβαλλοντικής υγείας. 

 

1. Η υλοποίηση ενός προγράμματος διαβούλευσης με τους φορείς της περιφερειακής 

διοίκησης και αυτοδιοίκησης, με σκοπό τη δημιουργία περιφερειακών υποδομών για 

την ασφαλή διαχείριση επικίνδυνων μολυσματικών και τοξικών νοσοκομειακών 

αποβλήτων. 

2. Η διαμόρφωση υποδομών Προσωρινής Αποθήκευσης και Διαλογής Επικίνδυνων 

Ιατρικών Αποβλήτων σε 52 Νοσοκομεία και η εγκατάσταση αποστειρωτικών 

κλιβάνων μολυσματικών αποβλήτων σε 71 Νοσοκομεία. 

3. Η ίδρυση 10 ιδιωτικών μονάδων διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων του 

ιδιωτικού τομέα υγείας. 

4. Η διαμόρφωση υποδομών Προσωρινής Αποθήκευσης και Διαλογής Επικίνδυνων 

Αποβλήτων από οδοντιατρικές πράξεις στο σύνολο των Νοσοκομείων της 

περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

5. Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού περισυλλογής και 

μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων από οδοντιατρικές πράξεις στο σύνολο των 

Νοσοκομείων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

6. Η δημιουργία 7 περιφερειακών συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του 

πόσιμου ύδατος και η προώθηση της ίδρυσης αντίστοιχων συστημάτων σε τοπικό 

επίπεδο. 

7. Η δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων με "κατευθυντήριες οδηγίες" και "καλές 

πρακτικές" στην περιβαλλοντική υγεία. 

8. Ο εξοπλισμός του 70% των περιφερειακών υπηρεσιών και του 50% των νομαρχιακών 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με εξοπλισμό ελέγχου περιβαλλοντικών παραγόντων. 
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6.2.7. Στόχος 7: Ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της 
υγείας του ελληνικού πληθυσμού σε όλες τις περιφέρειες. 

 

1. Η οργάνωση και υλοποίηση μιας αποτελεσματικής  εθνικής εκστρατείας κατά του 

καπνίσματος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση κατά 5 τουλάχιστον μονάδες  του ποσοστού των καπνιστών.  

2. Η οργάνωση εθνικού και περιφερειακών προγραμμάτων υγιεινής διατροφής. 

3. Η οργάνωση εθνικού και περιφερειακών προγραμμάτων πρόληψης του AIDS και των 

λοιπών σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων. 

4. Η οργάνωση εθνικού και περιφερειακών προγραμμάτων πρόληψης του καρκίνου. 

5. Η οργάνωση εθνικού και περιφερειακών προγραμμάτων για την πρόληψη των 

καρδιοπαθειών και των μεταβολικών νοσημάτων. 

6. Η οργάνωση εθνικού και περιφερειακών προγραμμάτων για την πρόληψη των 

ατυχημάτων. 

7. Η οργάνωση εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας της 

μητρότητας και της υγείας του παιδιού, προώθησης του μητρικού θηλασμού, 

πρόληψης της μεσογειακής αναιμίας και των άλλων κληρονομικών νοσημάτων, 

πρόληψης της κακοποίησης του παιδιού και της ενδοοικογενειακής βίας και της εν 

γένει υγείας του παιδιού.  

8. Η οργάνωση ενός εθνικού προγράμματος στοματικής υγιεινής  από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω των ΜΜΕ, με κατάλληλες εκδόσεις 

(εποπτικές & εκπαιδευτικές αφίσες, φυλλάδια, οπτικοαουστικό υλικό), ενίσχυση 

σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών, κλπ. 

9. Η οργάνωση  πέντε (5) περιφερειακών προγραμμάτων Στοματικής Υγείας, με 

προγράμματα αγωγής στοματικής υγείας, προώθηση δράσεων και πρωτοβουλιών 

που αποσκοπούν στην προώθηση νέων προτύπων. 

10. Η οργάνωση εθνικού και περιφερειακών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής 

της Δημόσιας Υγείας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

11. Η υλοποίηση ενός προγράμματος δράσεων πρόληψης και προαγωγής της 

Δημόσιας Υγείας στο μαθητικό πληθυσμό.  

12. Η ενίσχυση και βελτίωση της Αγωγής Υγείας στα σχολεία με τη διεύρυνση των 

προγραμμάτων αγωγής υγείας, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την 

παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού αγωγής υγείας. 

13. Η δημιουργία συστήματος εποπτείας του σχολικού περιβάλλοντος για την τήρηση 

των συνθηκών Δημόσιας Υγείας. 
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6.2.8. Στόχος 8: Βελτίωση της ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

1. Η δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων με "κατευθυντήριες οδηγίες" και "καλές 

πρακτικές" στη Δημόσια Υγεία. 

2. Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε βιβλιοθήκες και διεθνείς βάσεις δεδομένων σε όλες 

της κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες και οργανισμούς Δημόσιας Υγείας και στο 

50% των νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, και η αντίστοιχη εκπαίδευση του 

προσωπικού. 

3. Η προώθηση της πιστοποίησης 11 τουλάχιστον εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας.  

4. Ανάπτυξη 10 τουλάχιστον κατευθυντήριων οδηγιών Δημόσιας Υγείας, σε αντικείμενα 

προτεραιότητας για τις περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

5. Η ανάπτυξη κανονισμών και διαδικασιών προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

τουλάχιστον σε 15 ιδιωτικές και 20 δημόσιες υπηρεσίες υγείας. 

6. Η ανάπτυξη κανονισμών, προτύπων και διαδικασιών προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας στις οδοντιατρικές σχολές και στα οδοντιατρεία των δημόσιων υπηρεσιών 

υγείας.  

7. Η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και της διεπιστημονικής συνεργασίας 

για τη Δημόσια Υγεία, με τη χρηματοδότηση 10 τουλάχιστον εθνικών και 15 

περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και 10 τουλάχιστον εθνικών και 

20 περιφερειακών διεπιστημονικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων στο πεδίο της 

Δημόσιας Υγείας. 
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6.2.9. Στόχος 9:  Πληροφορική οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία. 

 

1. Η ενίσχυση της πληροφορικής οργάνωσης και η ανάπτυξη της χρήσης τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας από τις κεντρικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και ΕΣΥΔΥ). 

2. Η ενίσχυση της πληροφορικής οργάνωσης και η ανάπτυξη της χρήσης τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας από τις περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας, καθώς και τους οργανισμούς Δημόσιας Υγείας. 

3. Η δικτυακή διασύνδεση των υπηρεσιών και οργανισμών Δημόσιας Υγείας σε εθνικό 

επίπεδο. 

4. Η υλοποίηση του Εθνικού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

5. Η πληροφορική οργάνωση και η ανάπτυξη εφαρμογών για την υλοποίηση των 

επιμέρους προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 

6. Η προώθηση της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των φορέων δημόσιας και 

ιδιωτικής υγείας με σκοπό τη προστασία της Δημόσιας Υγείας, στους τομείς της 

επιδημιολογικής επιτήρησης, της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, της πρόληψης 

και της ανταλλαγής πληροφοριών. 

7. Η οργάνωση της ηλεκτρονικής κατάρτισης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του 

ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας Υγείας. 

8. Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, των εκπαιδευτικών μεθόδων και του 

εκπαιδευτικού υλικού ειδικής και τεχνικής εκπαίδευσης του τομέα υγείας. 

 

 

6.2.10. Στόχος 10: Λογοδοσία και προβολή του συστήματος Δημόσιας 
Υγείας και αναβάθμιση της επικοινωνιακής του πολιτικής. 

 

1. Προώθηση της δημοσιότητας και της δημόσιας λογοδοσίας για το έργο των 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.  

2. Δημιουργία ενός εθνικού και 5 περιφερειακών portals για τη Δημόσια Υγεία. 

3. Αναβάθμιση της επικοινωνιακής δυνατότητας του συστήματος Δημόσιας Υγείας. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  77  

77..  ΠΠρροοττάάσσεειιςς  πποολλιιττιικκήήςς  κκααιι  σσχχέέδδιιαα  κκααννοοννιισσττιικκώώνν  κκεειιμμέέννωωνν  

γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς  
 
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τα καίρια θέματα πολιτικής που πρέπει να εφαρμόσει το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας, έτσι ώστε να 

επιτύχει τη μέγιστη αξιοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ που περιλαμβάνονται στο παρόν 

"Σχέδιο δράσης για τη Δημόσια Υγεία". Παράλληλα προτείνονται και σχέδια κανονιστικών 

κειμένων για ορισμένες από τις πολιτικές αυτές.   

 

7.1. Στελεχιακή πολιτική για τη Δημόσια Υγεία 

 

7.1.1. Περιεχόμενο της στελεχιακής πολιτικής 

Η στελεχιακή πολιτική αναφέρεται σε τρία αλληλένδετα πεδία δραστηριότητας: 

• το σχεδιασμό  

• την παραγωγή και 

• τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος Δημόσιας Υγείας. 

Ο σχεδιασμός της στελεχιακής πολιτικής πρέπει να υπόκειται στην βασική αρχή "σχεδιασμός 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες". Ο σχεδιασμός της στελεχιακής πολιτικής 

απαντά στα ερωτήματα: 

• ποιο είναι το είδος και η έκταση των αναγκών σε υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας; 

• ποιες είναι οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

Δημόσιας Υγείας; 

• ποιο ρόλο θα διαδραματίσει κάθε κατηγορία προσωπικού; και συνεπώς 

• ποιες είναι οι ανάγκες εκπαίδευσης κάθε κατηγορίας; 

Η παραγωγή ανθρώπινου δυναμικού αναφέρεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Η παραγωγή 

ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να στηρίζεται στο σχεδιασμό των στελεχιακών αναγκών. Ο 

σχεδιασμός θα καθορίσει: 

• το είδος και τον αριθμό του προσωπικού που πρέπει να εκπαιδευθεί από κάθε 

κατηγορία, 

• τις σχολές και τα προγράμματα σπουδών που απαιτούνται να λειτουργήσουν για την 

κάλυψη των αναγκών, 

• το περιεχόμενο των σπουδών κάθε κατηγορίας και 
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• τις προτεραιότητες που μπορεί να υπάρξουν. 

Στον ίδιο τομέα ανήκει και το πρόβλημα του αναπροσανατολισμού της εκπαίδευσης προς την 

πρόληψη και προαγωγή της υγείας, την αγωγή υγείας, την περιβαλλοντική υγιεινή, τη Δημόσια 

Υγεία κλπ. 

Η παραγωγή ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει ακόμη την οργάνωση ειδικών 

προγραμμάτων επανεκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα και δραστηριότητες έξω από το 

αντικείμενο των σπουδών τους. 

Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποβλέπει στην ενεργοποίηση και καλύτερη 

αξιοποίησή του και περιλαμβάνει: 

• το μηχανισμό προσλήψεων, 

• την πολιτική προτεραιοτήτων στον καθορισμό των προσλήψεων, 

• το μισθολόγιο, 

• το σύστημα κινήτρων και αντικινήτρων, 

• τον μηχανισμό επιστημονικής και βαθμολογικής εξέλιξης, 

• τα κριτήρια ανάθεσης θέσεων προϊσταμένων, 

• τα κριτήρια για την ορθή ανάθεση αρμοδιοτήτων, 

• τα μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και  

• τα μέτρα για την ενεργοποίηση και αξιοποίηση του προσωπικού. 

Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία περιλαμβάνει ορισμένους 

ιδιαίτερους τομείς προτεραιότητας, μεταξύ των οποίων είναι:  

• η προώθηση της ομαδικής εργασίας , 

• η προώθηση της διατομεακής συνεργασίας, 

• η προώθηση της συνεργασίας με τους ιδιώτες και τον πληθυσμό. 

 

 

7.1.2. Στελεχιακή πολιτική για τη Δημόσια Υγεία 

Η τεράστια ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας επιβάλλει τη 

διαμόρφωση μιας ειδικής στελεχιακής πολιτικής, με σκοπό την προσέλκυση ιατρικού και 

λοιπού ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία.  

Ο στρατηγικός στόχος που είναι αναγκαίο να έχει η στελεχιακή πολιτική για τη Δημόσια Υγεία 

είναι η εξασφάλιση της άμεσης λειτουργίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας 

και η ενίσχυση της στελέχωσης των Νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Ειδικότερα, ο στρατηγικός στόχος σε ότι αφορά τις περιφερειακές υπηρεσίες πρέπει να είναι η 

άμεση κάλυψη των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, αφενός με μετακινήσεις και αφετέρου 

με νέες προσλήψεις. 

Σε ότι αφορά τις νομαρχιακές υπηρεσίες, ο στρατηγικός στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση  

σε κάθε νομό μιας στελεχιακής ομάδας ικανής να επιτελέσει την αποστολή της. 
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Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: 

• Η προκήρυξη των υφισταμένων οργανικών θέσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων 

Δημόσιας Υγείας. 

• Η καθιέρωση βαθμολογικών και οικονομικών κινήτρων για την απασχόληση των 

γιατρών Δημόσιας Υγείας. 

• Η καθιέρωση επιστημονικών κινήτρων, με την καθιέρωση υποτροφιών και τη 

διευκόλυνση της χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών. 

• Η αξιοποίηση του θεσμού του επικουρικού γιατρού στη Δημόσια Υγεία. 

• Η διευκόλυνση των διαδικασιών προκήρυξης των θέσεων, με την πρόβλεψη της 

αυτόματης επαναπροκήρυξής τους. 

• Η διευκόλυνση των μετατάξεων γιατρών ΕΣΥ στο κλάδο γιατρών Δημόσιας Υγείας 

ΕΣΥ, εφόσον διαθέτουν τις σχετικές προϋποθέσεις. 

• Η λήψη μέτρων για την προώθηση της εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία και η 

σύσταση θέσεων ειδικευομένων στην Κοινωνική Ιατρική. 

• Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης 

των περιφερειακών υπηρεσιών, στο πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν 

3370/2005. 

Επίσης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το άμεσο πρόβλημα στελέχωσης των περιφερειακών 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, απαιτείται η λήψη μιας σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν την 

άμεση στελέχωσή τους με απoσπάσεις ή μετατάξεις υπηρετούντος προσωπικού. Αυτό 

ελαχιστοποιεί τον απαιτούμενο χρόνο και το οικονομικό κόστος της πρώτης ανάπτυξης των 

υπηρεσιών. 

 

 

7.1.3. Διευθυντές Περιφερειακών και Νομαρχιακών Υπηρεσιών 

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας είναι η εξασφάλιση της πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή. Όπως 

αποδείχθηκε και κατά την εφαρμογή των νόμων 2503 και 2519/97, η μη επίλυση του 

προβλήματος αυτού έχει εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στην όλη οργάνωση της υπηρεσίας. 

Δεδομένου ότι το λιγοστό επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει τα προσόντα για την κατάληψη 

της θέσης Διευθυντή απασχολείται ήδη σε κάποια θέση εργασίας, είναι γενικά δύσκολο να την 

εγκαταλείψει.  

Αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με δύο μέτρα:.  

(i) Με τη θέσπιση ισχυρών οικονομικών και βαθμολογικών κινήτρων, που θα 

καθιστούσαν τη θέση ιδιαίτερα ελκυστική και  

(ii) με τη θέσπιση μιας διαφορετικής διαδικασίας πλήρωσης της θέσης, όχι στη βάση 
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της δημοσιοϋπαλληλικής μονιμότητας, αλλά με ένα καθεστώς απασχόλησης με 

θητεία, χωρίς απώλεια της προηγούμενης ιδιότητας του υπαλλήλου.  

Αυτός ο συνδυασμός θα μπορούσε να δώσει κίνητρα σε αρκετούς επιστήμονες που 

απασχολούνται στον εκπαιδευτικό χώρο, στην ΕΣΔΥ ή σε άλλες θέσεις του δημοσίου ή του ΕΣΥ 

να επιχειρήσουν τη μετακίνησή τους στις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, χωρίς να διακυβεύουν 

την μέχρι τότε σταδιοδρομία τους.  

 

7.2. Προτάσεις πολιτικής και σχέδια κανονιστικών κειμένων  

 

7.2.1. Εισαγωγή - Αναγκαίες πολιτικές επιλογές και κανονιστικές 
παρεμβάσεις για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 

Η επιτυχής υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία προϋποθέτει ορισμένες 

πολιτικές επιλογές, οι οποίες σχετίζονται με την κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων, καθώς και 

τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στο κανονιστικό επίπεδο. 

Οι αναγκαίες πολιτικές επιλογές και κανονιστικές παρεμβάσεις αφορούν: 

1. Την κατανομή των αρμοδιοτήτων διαχείρισης των δράσεων που προβλέπονται 

στο Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία (και γενικότερα στον τομέα της υγείας 

και της κοινωνικής αλληλεγγύης). 

2. Τη διασαφήνιση της υπηρεσιακής κατάστασης των περιφερειακών 

διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας.  

3. Τον καθορισμό της διαδικασίας εποπτείας και συντονισμού των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού. 

 

 

7.2.2. Κανονιστικό πλαίσιο για τις αρμοδιότητες διαχείρισης των 
δράσεων Δημόσιας Υγείας 

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο νόμου "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013", καθώς και τα σχέδια των Επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Υγεία-

Πρόνοια» του Γ΄ ΚΠΣ, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

θα ασκεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ: 

• Καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» και 
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• Καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων 

του τομέα υγείας-πρόνοιας των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.  

 

7.2.2.1. Καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης 

Από το νόμο 3614/2007 και τα σχέδια των επιχειρησιακών προγραμμάτων προκύπτει, ότι η 

ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασκεί 

καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού». Ο ορισμός αυτός δεν αποκλείει τη δυνατότητα ορισμού της ειδικής 

υπηρεσίας διαχείρισης του ΥΥΚΑ ως ενδιάμεσου φορέα και σε άλλα επιχειρησιακά 

προγράμματα.  

Το πρώτο θέμα πολιτικής που ανακύπτει, είναι η οριστικοποίηση των δράσεων των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων στα οποία η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΥΥΚΑ θα ορισθεί 

ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης. 

Οι προτάσεις που μπορούν να υπάρξουν στο σημείο αυτό είναι οι εξής: 

(α) Ο ορισμός της ΕΥΔ του ΥΥΚΑ ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης στις δράσεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος "Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας" στον τομέα 

της υγείας, της Δημόσιας Υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

(β)  Ο ορισμός της ΕΥΔ του ΥΥΚΑ ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης στις δράσεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση " που αφορούν 

στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της Δημόσιας Υγείας (και 

γενικότερα στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης). 

(γ) Ο ορισμός της ΕΥΔ του ΥΥΚΑ ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης στις δράσεις του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής που αφορούν στην 

ανάπτυξη των υποδομών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας (και γενικότερα στους 

τομείς της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης). 

Ο ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΥΥΚΑ ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης σε 

άλλα επιχειρησιακά προγράμματα, πέραν εκείνου της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού", θα γίνεται με κοινή απόφαση των καθ΄ ύλην αρμόδιων υπουργών, μετά από 

εισήγηση της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής. Στην περίπτωση του ΠΕΠ Αττικής, απαιτείται 

επιπλέον και η γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής. 

Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται: 

• Οι δράσεις που αναλαμβάνει ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης. 

• Ο προϋπολογισμός των δράσεων. 

• Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται, με την απαιτούμενη εξειδίκευση.  

• Οι υποχρεώσεις του ενδιάμεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής.  
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• Το αρμόδιο όργανο για την ένταξη των πράξεων.  

• Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που 

αναλαμβάνει ο φορέας.  

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο της απόφασης ορισμού ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, τυποποιείται και εξειδικεύεται  με την Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ).  

Ο νόμος προβλέπει, ότι οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διαχειριστικές αρχές ισχύουν και για 

τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης.  

1. Ειδικότερα ο ενδιάμεσος διαχειριστικός φορέας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των 

δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το 

προβλεπόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 5 Μεθοδολογία για 

την διοίκηση και παρακολούθηση υλοποίησης του σχεδίου.  

 

7.2.2.2. Καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού.  

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013" και τα σχέδια των Επιχειρησιακών προγραμμάτων, 

για τις δράσεις υγείας των επιχειρησιακών προγραμμάτων στα οποία η ειδική υπηρεσία 

διαχείρισης του ΥΥΚΑ  δεν ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, τότε ασκεί 

καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων του τομέα 

υγείας-πρόνοιας. Εντούτοις, πέραν της διατύπωσης αυτής, το σχέδιο νόμου και τα σχέδια των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δεν προσδιορίζουν ποιες ακριβώς είναι οι αρμοδιότητες 

"στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού" και με ποιο τρόπο ασκούνται. 

Είναι επομένως απαραίτητο, στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής 

των παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, να προσδιορισθούν οι 

αρμοδιότητες στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού και ο τρόπος άσκησής τους. 

Ειδικότερα, πρέπει να καθορισθούν: 

• Οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνει ο προβλεπόμενος "στρατηγικός σχεδιασμός".  

• Ο βαθμός δέσμευσης των αρχών διαχείρισης των αντίστοιχων επιχειρησιακών 

προγραμμάτων από τις αποφάσεις στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα υγείας-

πρόνοιας. 

• Η διαδικασία εγγύησης και ελέγχου για την υλοποίηση και ενσωμάτωση των 

αποφάσεων στρατηγικού σχεδιασμού στα επιμέρους επιχειρησιακά προγράμματα. 

• Ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων στρατηγικού σχεδιασμού κατά τη διαδρομή 

της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. 
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• Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων συντονισμού και ο τρόπος άσκησης τους. 

• Οι υποχρεώσεις των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων προς 

τον φορέα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού και αντιστρόφως. 

• Η διαδικασία και οι αποφάσεις με τις οποίες γίνεται η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων 

συντονισμού μεταξύ του φορέα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού και της 

διαχειριστικής αρχής. 

 

7.2.3. Διασαφήνιση της υπηρεσιακής κατάστασης των περιφερειακών 
Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας 

 

7.2.3.1. Σκοπιμότητα 

Όπως αναφέρθηκε ήδη στο κεφάλαιο για την υφιστάμενη κατάσταση των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας, οι περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας που ανήκαν στους 

οργανισμούς των 13 διοικητικών Περιφερειών,  με το Ν 3370/05, περιήλθαν στην αρμοδιότητα 

των αντίστοιχων Δ.Υ.ΠΕ. Στις περιπτώσεις των Περιφερειών που είχαν περισσότερες από μία 

ΔΥΠΕ (π.χ. Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου) οι υπηρεσίες περιήλθαν στην 

αρμοδιότητα της μεγαλύτερης Δ.Υ.ΠΕ. Έτσι, από τις 17 Δ.Υ.ΠΕ., Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 

απέκτησαν οι 13.  

Μετά τη συγχώνευση των 17 Δ.Υ.Π.Ε. σε 7 Υγειονομικές Περιφέρειες, παραμένει ασαφές εάν 

επήλθε και αντίστοιχη συγχώνευση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας.  

Η ασάφεια αυτή έχει μερικές συνέπειες, που είναι καταλυτικές για την οργάνωση και  

δραστηριοποίηση των υπηρεσιών αυτών όπως:  

• Η δυσχέρεια μεταφοράς των υφισταμένων οργανικών θέσεων από τις περιφέρειες 

στις περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ. 

• Η δυσχέρεια καθορισμού του Οργανισμού των περιφερειακών Διευθύνσεων 

Δημόσιας Υγείας. 

• Η δυσχέρεια ορισμού προϊσταμένων των διευθύνσεων και των οργανικών τους 

τμημάτων. 

• Η αδυναμία καθορισμού των οργανικών θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. 

• Η αδυναμία διενέργειας διορισμών, μετατάξεων και εν μέρει αποσπάσεων 

προσωπικού, λόγω άγνοιας του οργανισμού και των οργανικών θέσεων των 

περιφερειακών υπηρεσιών. 

• Η αδυναμία άσκησης των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων. 

• Η αδυναμία υλοποίησης των περιφερειακών πολιτικών Δημόσιας Υγείας. 

• Η αδυναμία περιφερειακού προγραμματισμού, συντονισμού και παρακολούθησης 
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των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ στη Δημόσια Υγεία. 

Εν όψει της διαδικασίας υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, στα πλαίσια 

του ΕΣΠΑ, η τελευταία αδυναμία έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την δυνατότητα υλοποίησης των 

προβλεπόμενων δράσεων. 

Τα παραπάνω αναδεικνύουν σε προτεραιότητα και καθιστούν αναγκαία την άμεση 

διασαφήνιση της υπηρεσιακής κατάστασης των περιφερειακών υπηρεσιών, ώστε να καταστεί 

το ταχύτερο δυνατόν η οριστικοποίηση του οργανισμού τους. 

 

7.2.3.2. Εναλλακτικές δυνατότητες αντιμετώπισης του προβλήματος  

Από νομικής πλευράς, η αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να προσεγγισθεί με τους εξής 

τρόπους: 

1. Διοικητική προσέγγιση. Ο πρώτος τρόπος είναι, να προσδιορισθεί διοικητικά η 

υπηρεσιακή κατάσταση και ο οργανισμός των περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας 

Υγείας, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο 

της κατανομής των θέσεων προσωπικού, οι οποίες με βάση την παρ. 1 του άρθρου 14 

του Ν 3370/2005 περιήλθαν αυτοδικαίως από τις Περιφέρειες στις αντίστοιχες ΔΥΠΕ. Η 

νομική βάση της διαδικασίας αυτής είναι, ότι η κατά κλάδο και ειδικότητα κατανομή 

(ή/και ανακατανομή) των υφισταμένων οργανικών θέσεων αποτελεί αρμοδιότητα 

αποκλειστικά του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι μια υπόθεση 

αμιγώς διοικητική. Με την απόφαση αυτή, σε εφαρμογή των υφισταμένων 

νομοθετικών διατάξεων, (i) θα κατονομάζονται οι υφιστάμενες περιφερειακές 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και (ii) θα καθορίζονται οι οργανικές τους θέσεις. 

Η  προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτημα της ταχύτητας και της αμεσότητας 

εφαρμογής. Παρουσιάζει όμως το μειονέκτημα, ότι η διασαφήνιση ως προς το ποιες 

είναι οι υφιστάμενες Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας θα γίνει με αμιγώς διοικητικό τρόπο, 

χωρίς νομική γνωμοδότηση ή ρητή νομοθετική πρόβλεψη. 

2. Νομοθετική ρύθμιση. Ο δεύτερος τρόπος είναι, η άμεση και απευθείας κατάθεση 

νομοθετικής ρύθμισης, η οποία να διασαφηνίζει την επιθυμητή δομή των 

περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ανεξαρτήτως των ασαφειών του 

υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Στη σχετική νομοθετική ρύθμιση θα κατονομάζονται οι 

περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και θα καθορίζεται ο οργανισμός τους.  

Η επιλογή αυτή έχει μεν το σχετικό μειονέκτημα μιας ενδεχόμενης καθυστέρησης στην 

ολοκλήρωσή της, αλλά φυσικά έχει  το σημαντικό πλεονέκτημα ότι ορίζει κατά τρόπο 

αδιαμφισβήτητο την δομή των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

3. Νομική γνωμοδότηση. Ο τρίτος τρόπος προσέγγισης είναι, να ζητηθεί καταρχήν 
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από το αρμόδιο όργανο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να γνωμοδοτήσει 

σχετικά με το ποια είναι η σημερινή υπηρεσιακή κατάσταση των περιφερειακών 

διευθύνσεων, και στη συνέχεια, αναλόγως της σχετικής γνωμοδότησης, να 

αποφασισθεί εάν απαιτείται η κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης.  

Η λύση αυτή, με βάση τον τρόπο λειτουργίας του δημοσίου, φαίνεται ως η πλέον 

νομότυπη, αφού επιδιώκει απλώς να διευκρινίσει το αποτέλεσμα των υφιστάμενων 

νόμων και να προσαρμοσθεί σ΄ αυτό. Εντούτοις, δεν αποκλείεται να αποδειχθεί ότι 

εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους καθυστερήσεων, αφού, με βάση τη γνωμοδότηση 

είναι δυνατόν και πάλι να απαιτηθεί η κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης ή η έκδοση 

Υπουργικής Απόφασης. 

Με βάση τα παραπάνω πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, η δεύτερη λύση φαίνεται ως η 

πλέον ενδεδειγμένη, αφού συνδυάζει την αδιαμφισβήτητη νομιμότητα με τις επιθυμητές 

πολιτικές επιλογές. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτείνεται το ακόλουθο σχέδιο 

κανονιστικού κειμένου, το οποίο μπορεί είτε να αποτελέσει διάταξη σε σχέδιο νόμου είτε 

εξουσιοδοτική πράξη (προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση) στα πλαίσια σχετικής 

νομοθετικής εξουσιοδότησης. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας 

Άρθρο 1 

1. Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών, οι οποίες με βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 14 του Ν 3370/2005 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και 

περιήλθαν στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Δ.Υ.ΠΕ., συνεχίζουν να υφίστανται και 

μετά τη συγχώνευση  των Δ.Υ.ΠΕ. σε 7 Υγειονομικές Περιφέρειες, με βάση το άρθρο  3 

του Ν 3527/2005. 

2. Οι υφιστάμενες με βάση το άρθρο 14 του Ν 3370/2005 Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Δημόσιας Υγείας εντάσσονται στους οργανισμούς των 6 Υγειονομικών Περιφερειών 

ως εξής:   

α. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 

εντάσσεται στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. 

β. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας, εντάσσεται στην 

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας. 

γ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσεται στην 

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας. 

δ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, εντάσσεται στην 5η 

Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

ε. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ηπείρου, εντάσσεται στην 6η 

Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος. 

στ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Στερεάς Ελλάδας, εντάσσεται στην 5η 

Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

ζ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ιονίων Νήσων, εντάσσεται στην 6η 

Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος. 

η. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Δυτικής Ελλάδος, εντάσσεται στην 6η 

Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος. 

θ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Αττικής, εντάσσεται στην 1η Υγειονομική 

Περιφέρεια Αττικής. 

ι. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Πελοποννήσου, εντάσσεται στην 6η 

Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος. 

ια. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κρήτης, εντάσσεται στην 7η 

Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. 

 ιβ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Βορείου Αιγαίου, εντάσσεται στην 2η 

Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιά και Αιγαίου. 

ιγ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Νοτίου Αιγαίου, εντάσσεται στην 2η 
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Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιά και Αιγαίου. 

3. Ιδρύεται Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Πειραιά, η οποία εντάσσεται στην 

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιά και Αιγαίου. Οι οργανικές θέσεις της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας συνιστώνται με ανακατανομή των υφισταμένων 

οργανικών θέσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, με την 

προβλεπόμενη στο άρθρο 2 του παρόντος Απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Άρθρο 2 

 Οι οργανικές θέσεις που συστάθηκαν με το Ν 2503/1997, τις Υπουργικές Αποφάσεις 

357/1998 και 509/1999  και το άρθρο 11 του Ν  3172/2003 για τις 13 Διευθύνσεις 

Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, ανακατανέμονται στις υφιστάμενες με το άρθρο 1 του παρόντος 14 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, καθώς και  κατά κατηγορία, κλάδο και 

ειδικότητα, κατά τρόπο ώστε να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών. 

 

Άρθρο 3 

Η οργανική διάρθρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας σε Τμήματα 

και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων παραμένουν ως έχουν, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

Άρθρο 4 

1. Μέχρι την προκήρυξη των οργανικών θέσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων 

Δημόσιας Υγείας και την κάλυψή τους με μόνιμο προσωπικό, η στελέχωση της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης γίνεται είτε με τοποθετήσεις υπαλλήλων από την κεντρική 

υπηρεσία της Δ.Υ.ΠΕ., είτε με αποσπάσεις υπαλλήλων από τα Νοσοκομεία ή Κέντρα 

Υγείας της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι αποσπάσεις γίνονται για διάστημα 

μέχρι τρία (3) έτη, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά από απλή γνώμη του 

αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και της διοίκησης του Νοσοκομείου. 

2. Εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με ευθύνη των Διοικητών των 

Υγειονομικών Περιφερειών, εξασφαλίζεται η απόσπαση προς τις Περιφερειακές 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας τουλάχιστον ενός Ιατρού Γενικής Ιατρικής, ενός 

Παιδιάτρου, δύο Εποπτών Δημόσιας Υγείας. δύο Νοσηλευτών, δύο Επισκεπτών Υγείας 

και τριών τουλάχιστον υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού ή Διοίκησης 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.  

Οι αποσπασμένοι ιατροί κλάδου ΕΣΥ μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα 
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εφημεριών είτε της μονάδας στην οποία ανήκουν οργανικά, είτε άλλης μονάδας της 

ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής 

Περιφέρειας. 

3. Εφόσον μεταξύ των ενδιαφερομένων για απόσπαση στην Περιφερειακή Διεύθυνση 

Δημόσιας Υγείας υπάρχουν ιατροί κάτοχοι τίτλου ειδικότητας Κοινωνικής Ιατρικής, ή 

απόφοιτοι της ΕΣΔΥ, ή υπάλληλοι άλλου κλάδου με προϋπηρεσία σε υπηρεσία 

Δημόσιας Υγείας, ή με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία, προτιμώνται κατά 

προτεραιότητα αυτοί. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους 

στην περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και να καταλάβουν αντίστοιχη 

οργανική θέση. Για τις μετατάξεις αυτές δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της διοίκησης 

ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ή άλλης μονάδας στην οποία 

υπηρετούν οι εν λόγω υπάλληλοι. 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 12, 13 και 14 του άρθρου 13 του νόμου 2955/ 2001 

(ΦΕΚ 256 Α΄) εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και για τις θέσεις των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας.  

5. Επιτρέπεται η μετάταξη, υπαλλήλων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ από τις μονάδες υγείας 

στις οποίες υπηρετούν προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, με την 

προϋπόθεση ότι οι ιατροί αυτοί εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις για κατάληψη της 

θέσης στην υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις." 

 
 

7.2.4.Καθορισμός της διαδικασίας εποπτείας και συντονισμού των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ 
βαθμού 

7.2.4.1 Σκοπιμότητα της εποπτείας και του ελέγχου 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ 

βαθμού δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Εντούτοις, το Υπουργείο Υγείας είναι ο φορέας που έχει την πολιτική ευθύνη για τη Δημόσια 

Υγεία στη χώρα, και συνεπώς και την πολιτική ευθύνη για τη δράση των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.  

Η ιδιαιτερότητα αυτή δημιουργεί την ανάγκη νομοθετικού καθορισμού της διαδικασίας με την 

οποία το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα εξασφαλίζει την εποπτεία, τον 

έλεγχο και το συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων Δημόσιας Υγείας των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι, ως φορείς αυτοδιοίκησης, δεν υπόκεινται κατά τα λοιπά σε 

οποιονδήποτε έλεγχο από το Υπουργείο Υγείας. 

Η αναγκαιότητα αυτή περιλαμβάνει δύο στοιχεία:  

• Τον καθορισμό των υπηρεσιών που ασκούν έργο Δημόσιας Υγείας και επομένως 
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πρέπει να υπόκεινται στις διατάξεις για τη Δημόσια Υγεία και στον έλεγχο του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης . 

•  Τον καθορισμό της διαδικασίας εποπτείας, ελέγχου και συντονισμού της δράσης 

των υπηρεσιών αυτών. 

Η διαδικασία καθορισμού των υπηρεσιών που ασκούν έργο Δημόσιας Υγείας μπορεί να 

συνδεθεί με τη δημιουργία ενός εθνικού μητρώου υπηρεσιών και φορέων Δημόσιας Υγείας, επί 

των οποίων (α) να ισχύουν υποχρεωτικά οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία της 

Δημόσιας Υγείας και (β) θα ασκείται η εποπτεία και ο συντονισμός από την πλευρά του 

Υπουργείου Υγείας. 

Πρέπει να διευκρινισθεί, ότι η άσκηση εποπτείας και ελέγχου επί των πράξεων Δημόσιας Υγείας 

της αυτοδιοίκησης περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα εξής: 

• Στη διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης της υγείας και της 

Δημόσιας Υγείας. 

• Στην επιδίωξη της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών, 

δράσεων και προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας. 

• Στην τήρηση της νομιμότητας σε ότι αφορά την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων 

Δημόσιας Υγείας.   

• Στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής και της υψηλής 

αποτελεσματικότητας των λαμβανόμενων μέτρων Δημόσιας Υγείας. 

 

7.2.4.2. Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 

Σε σχέση με τις αναγκαιότητες της εποπτείας και του ελέγχου που περιγράφηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα, το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν 3172/2003 προβλέπει τα εξής: 

 
"Οι νομαρχιακές και δημοτικές υπηρεσίες υποχρεούνται: 

α) Να εφαρμόζουν τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας και τις αποφάσεις και εγκυκλίους της Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας. 

β) Να διευκολύνουν οποιονδήποτε έλεγχο ασκείται από αρμόδια όργανα του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας της 

Περιφέρειας. 

γ) Να παρέχουν κάθε στοιχείο ή πληροφορία η οποία ζητείται από τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. 

δ) Να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας, 

εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, έκθεση πεπραγμένων και αποτελεσμάτων για 

το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους κατά το προηγούμενο έτος, εκτίμηση της 
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κατάστασης της Δημόσιας Υγείας στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους και τον 

προγραμματισμό των στόχων και προτεραιοτήτων για το επόμενο έτος". 

Επίσης, στο άρθρο 15, ο Ν 3172/2003 προβλέπει ότι: 

"Οι αρμοδιότητες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, που σχετίζονται 

με την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ασκούνται μέσα στα πλαίσια των διατάξεων 

αυτού του νόμου και των κατευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και της 

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας".  

Στη συνέχεια το άρθρο 15 απαριθμεί ποιες είναι οι δραστηριότητες Δημόσιας Υγείας  

των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού που εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση (ύδρευση, 

αποχέτευση, καθαριότητα δημοσίων χώρων, αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων, 

αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, βρεφονηπιακοί σταθμοί, 

σχολεία, οικοτροφεία, γηροκομεία κλπ). 

 

Επίσης ο Ν 3370/2005, στις παρ. 7-10 του άρθρου 14, προβλέπει τα ακόλουθα: 

 

"7. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) Συντονίζει τις δράσεις Δημόσιας Υγείας όλων των συμμετεχόντων φορέων και 

υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

β) Γνωμοδοτεί, εισηγείται ή αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την ανάπτυξη 

υπηρεσιών, προγραμμάτων και δράσεων Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια. 

γ) Γνωμοδοτεί για κάθε ερώτημα σχετικό με τη Δημόσια Υγεία, το οποίο τίθεται από τα 

όργανα διοίκησης της συγκεκριμένης Περιφέρειας. 

δ) Γνωμοδοτεί για κάθε ερώτημα σχετικό με τη Δημόσια Υγεία, το οποίο τίθεται από τις 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τις Δημοτικές Αρχές της συγκεκριμένης Περιφέρειας. 

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. ασκούν την εποπτεία και τον 

έλεγχο των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των 

δημοτικών ή κοινοτικών υπηρεσιών που ασκούν δραστηριότητες Δημόσιας Υγείας. Όλες 

οι παραπάνω υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και 

συνδρομή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για την επιτέλεση του έργου 

της και τον αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων όλων των φορέων σε επίπεδο 

Περιφέρειας. 

Οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Ο.Τ.Α. 

υποχρεούνται: 

α) Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, 

β) Να διευκολύνουν τον έλεγχο που ασκείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας 
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.ΣΥ.Δ.Υ. ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας, 

γ) Να παρέχουν κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας και του Ε.ΣΥ.Δ.Υ. 

δ) Να υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, εντός του πρώτου 

διμήνου κάθε έτους, έκθεση πεπραγμένων και αποτελεσμάτων για το αντικείμενο των 

αρμοδιοτήτων τους κατά το προηγούμενο έτος, εκτίμηση της κατάστασης της Δημόσιας 

Υγείας και ετήσιο προγραμματισμό δράσης, 

10. Σε περίπτωση εμφάνισης κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία, ο Διοικητής της Δ.Υ.ΠΕ. 

μπορεί να εκδίδει περιφερειακές υγειονομικές διατάξεις για την προστασία της Δημόσιας 

Υγείας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και γνώμη του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας. Οι περιφερειακές υγειονομικές διατάξεις μπορούν να έχουν 

ισχύ είτε στο σύνολο είτε σε μέρος της συγκεκριμένης Περιφέρειας ή να έχουν 

καθορισμένη διάρκεια ισχύος." 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αντιμετωπίζει τα ακόλουθα 

σημεία: 

1. Την υποχρέωση των νομαρχιακών και δημοτικών υπηρεσιών να λειτουργούν 

στο πλαίσιο των νόμων και των εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. 

2. Την υποχρέωση των νομαρχιακών και δημοτικών υπηρεσιών να διευκολύνουν 

οποιονδήποτε έλεγχο ασκείται από αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή της περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. 

3. Την υποχρέωση των νομαρχιακών και δημοτικών υπηρεσιών να παρέχουν 

στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας και στην περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας 

Υγείας. 

4. Την υποχρέωση των νομαρχιακών και δημοτικών υπηρεσιών να υποβάλλουν 

εκθέσεις πεπραγμένων για τη δραστηριότητά τους. 

5. Την υποχρέωση των νομαρχιακών και δημοτικών υπηρεσιών να εφαρμόζουν 

τις περιφερειακές ή τοπικές υγειονομικές διατάξεις που εκδίδονται από τις 

περιφερειακές αρχές. 

6. Την οργάνωση του περιφερειακού συντονισμού των υπηρεσιών, μέσω των 

Περιφερειακών Συμβουλίων Δημόσιας Υγείας. 

 

Αντίθετα, η υφιστάμενη νομοθεσία δεν επιλύει τα ακόλουθα προβλήματα: 

1. Πως ασκείται και τι περιλαμβάνει ο έλεγχος από το Υπουργείο Υγείας και 
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 

επί των νομαρχιακών και δημοτικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

2. Ποιες αρμοδιότητες έχει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η 

περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επί των αποφάσεων και πράξεων 

των νομαρχιακών και δημοτικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

3. Ποιος είναι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών και εξέτασης ενστάσεων επί 

αποφάσεων των νομαρχιακών και δημοτικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

4. Ποιες είναι και πως καθορίζονται οι προδιαγραφές στελέχωσης των 

νομαρχιακών και δημοτικών υπηρεσιών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

Δημόσιας Υγείας. 

 

Για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, προτείνεται το 

ακόλουθο σχέδιο κανονιστικού κειμένου, το οποίο μπορεί είτε να αποτελέσει διάταξη σε σχέδιο 

νόμου είτε εξουσιοδοτική πράξη (προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση) στα πλαίσια 

σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

"Εποπτεία και έλεγχος των δραστηριοτήτων Δημόσιας Υγείας των νομαρχιακών και 

δημοτικών υπηρεσιών από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". 

Άρθρο 1 

1. Όλες οι νομαρχιακές και δημοτικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις ή φορείς που ασκούν 

δραστηριότητες Δημόσιας Υγείας λειτουργούν υποχρεωτικά στο πλαίσιο των 

διατάξεων, κατευθύνσεων και οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και της περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.  

2. Ως δραστηριότητες Δημόσιας Υγείας νοούνται: 

(α) Όλες οι αρμοδιότητες των νομαρχιακών Διευθύνσεων Υγιεινής  

(β) Όλες οι αρμοδιότητες των νομαρχιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με την 

προστασία της Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 1-6 του Ν 

3370/2005 και ιδίως των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής, Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Περιβάλλοντος, Εμπορίου, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

(γ) Όλες οι αρμοδιότητες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοτικών ή 

κοινοτικών επιχειρήσεων, φορέων ή οργανισμών οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 15 

του Ν 3370/2005. 

 

Άρθρο 2 

Όλοι οι ως άνω φορείς, οργανισμοί ή υπηρεσίες υποχρεούνται: 
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α) Να εφαρμόζουν τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις αποφάσεις και εγκυκλίους της 

περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. 

β) Να διευκολύνουν οποιονδήποτε έλεγχο ασκείται από αρμόδια όργανα του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή της περιφερειακής Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας. 

γ) Να παρέχουν κάθε στοιχείο ή πληροφορία η οποία ζητείται από τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή την περιφερειακή Διεύθυνση 

Δημόσιας Υγείας. 

δ) Να υποβάλλουν στην περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, εντός του πρώτου 

διμήνου κάθε έτους, έκθεση πεπραγμένων και αποτελεσμάτων για το αντικείμενο των 

αρμοδιοτήτων τους κατά το προηγούμενο έτος, εκτίμηση της κατάστασης της 

Δημόσιας Υγείας στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους και τον προγραμματισμό των 

στόχων και προτεραιοτήτων για το επόμενο έτος. 

 

Άρθρο 3 

Επιπροσθέτως των υφισταμένων αρμοδιοτήτων των οργανικών τμημάτων των 

περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας, τα Τμήματα των περιφερειακών 

Διευθύνσεων έχει τις εξής επιπλέον αρμοδιότητες σε ότι αφορά την εποπτεία, τον έλεγχο 

και το συντονισμό των νομαρχιακών και δημοτικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

α) Το Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας: 

-Μελετά τις ανάγκες σε υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας στην περιφέρεια της αρμοδιότητάς 

του και εισηγείται μέτρα για την αντιμετώπισή τους καθώς και ιδικές δράσεις και 

προγράμματα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων ή προτεραιοτήτων 

Δημόσιας Υγείας. 

- Ελέγχει την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία από 

τις νομαρχιακές και δημοτικές υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς Δημόσιας Υγείας 

καθώς και από κάθε άλλο φορέα ή υπηρεσία οι αρμοδιότητες της οποίας σχετίζονται 

με τη Δημόσια Υγεία. 

- Μεριμνά για τη συνεργασία με τις νομαρχιακές και δημοτικές Υπηρεσίες Δημόσιας 

Υγείας, τις νομαρχιακές υπηρεσίες Κτηνιατρικής, Γεωργίας, Περιβάλλοντος και 

Εκπαίδευσης, το Χημείο του Κράτους, τις Αστυνομικές Αρχές και κάθε άλλη υπηρεσία 

το αντικείμενο της οποίας σχετίζεται με τη Δημόσια Υγεία. 

-Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων από τις νομαρχιακές και δημοτικές υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας της αντίστοιχης περιφέρειας, ιδίως σε ότι αφορά τη νομιμότητα των 

χορηγούμενων σε φυσικά πρόσωπα αδειών άσκησης επαγγέλματος, καθώς και των 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως καταστημάτων, φαρμακείων, 
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εργαστηρίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. 

- Συντονίζει το έργο όλων των φορέων Δημόσιας Υγείας οποιασδήποτε νομικής 

μορφής της Περιφέρειας.   

- Είναι αρμόδιο  για την καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων που 

αφορούν στη Δημόσια Υγεία στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 

από τη λειτουργία των πάσης φύσεως υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην περιφέρεια. 

β) Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Περιβάλλοντος έχει τις εξής επιπλέον 

αρμοδιότητες:  

- Τον έλεγχο της τήρησης των υγειονομικών διατάξεων που αφορούν στην αποκομιδή 

των πάσης φύσεως αποβλήτων και απορριμμάτων, και την τήρηση των όρων υγιεινής 

των εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων, η δραστηριότητα των οποίων μπορεί να 

επηρεάσει τη Δημόσια Υγεία. 

- Συνεργάζεται και εποπτεύει το έργο των νομαρχιακών και δημοτικών υπηρεσιών, 

φορέων ή οργανισμών  που ασκούν αρμοδιότητες στον τομέα της Περιβαλλοντικής 

Υγιεινής. 

γ) Το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας έχει επιπλέον τις παρακάτω 

αρμοδιότητες: 

- Ελέγχει, εποπτεύει και μεριμνά για την καλή εφαρμογή του εθνικού προγράμματος 

εμβολιασμών παιδιών και ενηλίκων από όλες τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας στην 

Περιφέρεια. 

- Συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του δημόσιου τομέα των 

οποίων η δραστηριότητα αναφέρεται στην εφαρμογή των εμβολιασμών και την 

πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων στην περιφέρειά του. 

δ) Το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

- Εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υποχρεωτική δήλωση και 

καταγραφή των λοιμωδών νοσημάτων. 

- Εποπτεύει το μηχανισμό παρακολούθησης της επιδημιολογικής εικόνας του 

πληθυσμού της περιφέρειας, των προβλημάτων Δημόσιας Υγείας και των εν γένει 

αναγκών υγείας του πληθυσμού. 

- Συντονίζει την καταγραφή και ανάλυση των επιδημιολογικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών δεδομένων από όλους τους φορείς Δημόσιας Υγείας της 

περιφέρειας, με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού και της 

πορείας της Δημόσιας Υγείας στην περιφέρεια. 

- Οργανώνει και εποπτεύει τις υπηρεσίες σχολικής υγιεινής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 7 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ Α΄ 165). 

- Εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών σχολικής υγιεινής και των 
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προγραμμάτων ενημέρωσης και προαγωγής των συνθηκών υγιεινής στα σχολεία και 

συνεργάζεται με τα Γραφεία Αγωγής Υγείας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη οργάνωση της αγωγής υγείας 

 

Άρθρο 4 

1. Με κοινή  απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατόν να ορίζονται 

ελάχιστες προαπαιτούμενες προδιαγραφές στελέχωσης των νομαρχιακών ή/και 

δημοτικών υπηρεσιών, φορέων ή οργανισμών για την άσκηση επιμέρους 

δραστηριοτήτων Δημόσιας Υγείας.  

2. Με κοινή  απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατόν να θεσπίζεται η 

εισαγωγή και εφαρμογή από τις νομαρχιακές και δημοτικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις, 

φορείς ή οργανισμούς υγιεινών προτύπων και κανόνων υγιεινής που να είναι 

υποχρεωτικά εκτελεστέες από τους ως άνω φορείς. Η εποπτεία της τήρησης αυτών 

είναι αρμοδιότητα της περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. 

 

Άρθρο 5 

1. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η περιφερειακή Διεύθυνση 

Δημόσιας Υγείας έχουν δικαίωμα: 

(α) Ακύρωσης αποφάσεων ή πράξεων των νομαρχιακών ή δημοτικών υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας, εφόσον διαπιστώνεται ότι αυτές δεν είναι σύμφωνες προς τις 

κείμενες διατάξεις.  

(β) Προσωρινής αναστολής της απόφασης για διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών, 

προκειμένου να εξετασθεί η νομιμότητά της, μετά την πάροδο του οποίου, και εφόσον 

δεν διαπιστωθεί κώλυμα νομιμότητας, η απόφαση ή πράξη τίθεται αυτοδίκαια σε ισχύ. 

2. Ομοίως, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η περιφερειακή 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχουν δικαίωμα: 

(α) Αρνησικυρίας επί αποφάσεων ή πράξεων των Νομαρχιακών Υπηρεσιών 

Κτηνιατρικής, Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Εκπαίδευσης, των περιφερειακών ή 

νομαρχιακών υπηρεσιών του Χημείου του Κράτους, των κατά τόπους Αστυνομικών 

Αρχών και κάθε άλλης υπηρεσίας ή οργανισμού το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται 

με τη Δημόσια Υγεία, εφόσον διαπιστώνεται ότι αυτές δεν είναι σύμφωνες με τις κείμενες 

διατάξεις.  

(β) Προσωρινής αναστολής των ως άνω αποφάσεων για διάστημα μέχρι δύο (2) 
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μηνών, προκειμένου να εξετασθεί η νομιμότητά της, μετά την πάροδο του οποίου, και 

εφόσον δεν διαπιστωθεί κώλυμα νομιμότητας, η απόφαση ή πράξη τίθεται αυτοδίκαια 

σε ισχύ. 

 

Άρθρο 6 

1. Η περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας λειτουργεί ως όργανο εξέτασης 

ενστάσεων που υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι αποφάσεων ή 

πράξεων νομαρχιακών ή δημοτικών υπηρεσιών την αντίστοιχης περιφέρειας, που 

αφορούν στη Δημόσια Υγεία. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Υπηρεσιών και 

Επαγγελμάτων Υγείας και συνεξετάζονται μαζί με το αντίστοιχο καθ’ ύλη αρμόδιο 

Τμήμα της Υπηρεσίας. Τα όργανα που εξέτασαν την ένσταση, υποβάλουν εισήγηση 

στον περιφερειακό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας, ο οποίος λαμβάνει την τελική 

απόφαση, που είναι τελεσίδικη.  

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατόν να 

καθορίζονται αντικείμενα στα οποία η απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή δεν είναι 

τελεσίδικη, και στα οποία μπορεί να υπάρξει ένσταση σε δεύτερο βαθμό, στον 

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης". 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  11::    

ΠΠίίνναακκεεςς  δδεειικκττώώνν  εεκκρροοώώνν,,  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  κκααιι  εεππιιππττώώσσεεωωνν  ττοουυ  

ΣΣχχεεδδίίοουυ  ΔΔρράάσσηηςς  γγιιαα  ττηη  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΥΥγγεείίαα..    
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ΣΤΟΧΟΣ 1: Χάραξη εθνικής πολιτικής και καθορισμός στόχων για τη Δημόσια Υγεία 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

1.1-Α.1 Γραπτό Σχέδιο Εθνικής Πολιτικής Υγείας Αριθμός ολοκλήρωση και παραλαβή γραπτού σχεδίου Εθνικής Πολιτικής Υγείας 1 
1.2-Α.1 εθνικό πρόγραμμα διαδικασιών εθνικής και 

περιφερειακής κοινωνικής διαβούλευσης για τη 
Δημόσια Υγεία 

Αριθμός ολοκλήρωση και παραλαβή εγγράφου 1 

1.2-Α.2 Προγράμματα υλοποίησης κάθε προγράμματος 
κοινωνικής διαβούλευσης (εθνικού και περιφερειακών) 

Αριθμός ολοκλήρωση και παραλαβή εθνικού και περιφερειακών προγραμμάτων (1 εθνικό, 5 
περιφερειακά) 

1.2-Α.3 Ενέργειες δημοσιότητας των αποτελεσμάτων κάθε 
προγράμματος κοινωνικής διαβούλευσης 

Αριθμός υλοποίηση μίας τουλάχιστον δημόσια εκδήλωση παρουσίασης και 
δημόσιας συζήτησης των αποτελεσμάτων κάθε προγράμματος 
κοινωνικής διαβούλευσης 

1 

1.3-Α.1 Εκθέσεις περιφερειακής πολιτικής Δημόσιας Υγείας Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή ενός κειμένου περιφερειακής πολιτικής 
Δημόσιας Υγείας, το οποίο θα καθορίζει περιφερειακούς στόχους και 
άξονες δράσης για την επίτευξή τους 

1 

1.3-Α.2 μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας έκθεσης αξιολόγησης της πιλοτικής 
εφαρμογής της διαδικασίας διαμόρφωσης της περιφερειακής 
στρατηγικής 

1 

1.3-Α.3 πρόγραμμα δημοσιοποίησης και εκδηλώσεων 
δημόσιας συζήτησης  της πιλοτικής δράσης 

Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή ενός προγράμματος δημοσιοποίησης και 
εκδηλώσεων δημόσιας συζήτησης  της πιλοτικής δράσης 

1 

1.4-Α.1 εθνικό πρόγραμμα δράσεων διατομεακής 
συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία 

Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή ενός εθνικού προγράμματος δράσεων 
διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια Υγεία 

1 

1.4-Α.2 Προγράμματα υλοποίησης συγκεκριμένων 
προγραμμάτων διατομεακής συνεργασίας, εθνικού και 
περιφερειακών 

Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή ενός προγράμματος υλοποίησης κάθε 
συγκεκριμένου προγράμματος διατομεακής συνεργασίας 

(1 εθνικό, 5 
περιφερειακά) 

1.4-Α.3 Ενέργειες παρουσίασης και αξιολόγησης του 
προγράμματος διατομεακής συνεργασίας 

Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας τελικής έκθεσης παρουσίασης και 
αξιολόγησης του προγράμματος διατομεακής συνεργασίας, η οποία θα 
υποβληθεί στις αρμόδιες περιφερειακές και εθνικές αρχές 

1 

1.4-Α.4 Ενέργειες παρουσίασης και δημόσιας συζήτησης των 
αποτελεσμάτων κάθε προγράμματος διατομεακής 
συνεργασίας 

Αριθμός Υλοποίηση μίας τουλάχιστον δημόσιας εκδήλωσης παρουσίασης και 
δημόσιας συζήτησης των αποτελεσμάτων κάθε προγράμματος 
διατομεακής συνεργασίας 

1 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
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1.5-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης, στην οποία θα γίνεται 
λεπτομερής προσδιορισμός των υφισταμένων αρμοδιοτήτων και 
συναρμοδιοτήτων, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σε θεσμικό και 
νομικό επίπεδο η άσκηση κάθε αρμοδιότητας και θα συνοδεύεται από 
την υποβολή προτάσεων για τη νομική και θεσμική επαναοριοθέτση των 
ρόλων κατά την άσκηση κάθε συγκεκριμένης αρμοδιότητας 

1 

1.6-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης για την οργάνωση του 
συστήματος παρακολούθησης, στην οποία θα προσδιορίζεται το νομικό 
υπόβαθρο και το νομικό πλαίσιο της εποπτείας και θα γίνεται καθορισμός 
του μηχανισμού παρακολούθησης, των αντικείμενων και παραμέτρων 
παρακολούθησης, των δεικτών και των στοιχείων παρακολούθησης, 
καθώς και των διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου, και επίλυσης 
διαφορών 

1 

1.6-Α.2 Εγκριτικές αποφάσεις Αριθμός Έκδοση απόφασης που ορίζει την φυσική οργάνωση του συστήματος 
παρακολούθησης 

1 

1.6-Α.3 μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας έκθεσης αξιολόγησης της λειτουργίας του 
συστήματος από εξωτερικό αξιολογητή, μετά από ορισμένο διάστημα 
λειτουργίας του (2 ή 3 χρόνια) 

1 

1.7-Α.1 Κανονιστικό πλαίσιο για τη Δημόσια Υγεία Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή ενός Κώδικα  Διατάξεων Δημόσιας Υγείας 1 
1.8-Α.1 Κανονιστικό πλαίσιο για το Ανθρώπινο Δυναμικό του 

τομέα Υγείας 
Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή ενός Κώδικα  Διατάξεων Ανθρώπινου 

Δυναμικού του τομέα Υγείας 
1 

1.9-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης για την οργάνωση του 
παρατηρητηρίου, στην οποία θα προσδιορίζεται ο σκοπός του, η 
οργάνωση και λειτουργία του, το αντικείμενο και τα παραδοτέα της 
λειτουργίας του, ο μηχανισμός εποπτείας του παρατηρητηρίου 

1 

1.9-Α.2 μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας έκθεσης αξιολόγησης της λειτουργίας του 
παρατηρητηρίου από εξωτερικό αξιολογητή, μετά από ορισμένο 
διάστημα λειτουργίας του (2 ή 3 χρόνια) 

1 

1.10-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης του ΥΥΚΑ στο οποίο θα 
καθορίζεται ο μηχανισμός παρακολούθησης, τα αντικείμενα 
παρακολούθησης, τα κριτήρια και οι δείκτες παρακολούθησης κάθε 
τομέα της μεταρρύθμισης 

1 

1.10-Α.2 μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας έκθεσης αξιολόγησης της λειτουργίας του 
μηχανισμού από εξωτερικό αξιολογητή, μετά από ορισμένο διάστημα 
λειτουργίας του (2 ή 3 χρόνια) 

1 
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1.11-Α.1 μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή απαιτούμενων μελετών, εμπειρογνωμοσυνών 
και αξιολογήσεων, με κριτήρια επιτυχίας την αποδοχή κάθε μελέτης ή 
εμπειρογνωμοσύνης 

,,, 
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ΣΤΟΧΟΣ 1: Χάραξη εθνικής πολιτικής και καθορισμός στόχων για τη Δημόσια Υγεία 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗ 

1.2-Β.1 Σύσταση συντονιστικού κέντρου κοινωνικής διαβούλευσης για την υγεία Αριθμός Η οργάνωση ενός "συντονιστικού 
κέντρου κοινωνικής διαβούλευσης για 
την υγεία", με την εξουσιοδότηση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

1 

1.3-Β.1 επιστημονικός συντονιστής της περιφερειακής πολιτικής υγείας Αριθμός Ο ορισμός ενός περιφερειακού φορέα 
ως επιστημονικού συντονιστή της 
περιφερειακής πολιτικής υγείας 

1 

1.3-Β.2 έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεων από τον υπεύθυνο φορέα διαχείρισης 
της πιλοτικής δράσης προς το ΥΥΚΑ, την Περιφέρεια και τις ΔΥΠΕ 

Αριθμός Η κατάρτιση μίας έκθεσης 
συμπερασμάτων και προτάσεων από 
τον υπεύθυνο φορέα διαχείρισης της 
πιλοτικής δράσης προς το ΥΥΚΑ, την 
Περιφέρεια και τις ΔΥΠΕ 

1 

1.4-Β.1 Κανονιστικό πλαίσιο για τις δράσεις διατομεακής συνεργασίας για τη Δημόσια 
Υγεία 

Αριθμός Η κατάρτιση ενός ενδιάμεσου 
κειμένου για τις δράσεις και τις 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε 
εμπλεκόμενος φορέας  

1 

1.6-Β.1 σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού 

Αριθμός Η δημιουργία και λειτουργία, κατόπιν 
ολοκλήρωσης όλων των 
απαιτούμενων εκροών, ενός 
συστήματος παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας της τοπικής 
αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού 

1 

1.7-Β.1 Βαθμός Κωδικοποίησης διατάξεων για τη Δημόσια Υγεία % Βαθμός ενσωμάτωσης όλων των 
διατάξεων που αφορούν τη Δημόσια 
Υγεία σε ένα ενιαίο Κανονιστικό 
πλαίσιο 

100% 

1.8-Β.1 Βαθμός Κωδικοποίησης υπαλληλικών διατάξεων στον τομέα της υγείας % Βαθμός ενσωμάτωσης όλων των 
διατάξεων που αφορούν το 
Ανθρώπινο Δυναμικό της Υγείας σε 
ένα ενιαίο Κανονιστικό πλαίσιο 

100% 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗ 

1.9-Β.1 Δημιουργία παρατηρητηρίου Αριθμός Η ίδρυση και οργάνωση του 
παρατηρητηρίου 

1 

1.10-Β.1 Κανονιστικό πλαίσιο μηχανισμού παρακολούθησης Αριθμός Μια απόφαση που ορίζει την φυσική 
ύπαρξη του μηχανισμού 
παρακολούθησης 

1 
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ΣΤΟΧΟΣ 2: Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

2.1-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης για την αναδιοργάνωση και 
εκσυγχρονισμό του συστήματος παρακολούθησης της υγείας 

1 

2.1-Α.2 Εγκριτικές αποφάσεις για παρεμβάσεις και ενέργειες 
για την εφαρμογή της μελέτης και την αναδιοργάνωση 
του συστήματος 

Αριθμός έκδοση απόφασης έγκρισης ενός συγκεκριμένου προγράμματος 
παρεμβάσεων και ενεργειών για την εφαρμογή της μελέτης και την 
αναδιοργάνωση του συστήματος 

1 

2.1-Α.3 εθνική βάση δεδομένων για την υγεία Αριθμός λειτουργία και πρόσβαση χρηστών στην εθνική βάση δεδομένων για την 
υγεία 

1 

2.2-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης η οποία θα καθορίζει τον 
εννοιολογικό προσδιορισμό των καταχωρούμενων περιστατικών, πηγών 
και στοιχείων, τις πηγές των στοιχείων, τα καταχωρούμενα στοιχεία, τους 
δείκτες παρακολούθησης, την κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων για την 
λειτουργία του συστήματος, την εγγύηση της τήρησης του απορρήτου των 
στοιχείων, ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων και 
τον τρόπο περιοδικής παρουσίασης της πορείας των δεδομένων 

1 

2.2-Α.2 Πρόγραμμα για την εφαρμογή της μελέτης και την 
αναδιοργάνωση του συστήματος 

Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή ενός προγράμματος παρεμβάσεων και 
ενεργειών για την εφαρμογή της μελέτης και την αναδιοργάνωση του 
συστήματος 

1 

2.2-Α.3 μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας έκθεσης αξιολόγησης της λειτουργίας του 
συστήματος από εξωτερικό αξιολογητή, μετά από ορισμένο διάστημα 
λειτουργίας του (2 ή 3 χρόνια) 

1 

2.3-Α.1 μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις Αριθμός ολοκλήρωση παραλαβή μελέτης  (i) αξιολόγησης και προσδιορισμού των 
προβλημάτων του υφιστάμενου συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης 
και (ii) κατάρτισης ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την αναδιοργάνωση 
του συστήματος και τη δημιουργία, το σκοπό, την οργάνωση και 
λειτουργία του επιδημιολογικού κέντρου αναφοράς και της προσαρμογής 
του στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δικτύων επιδημιολογικής 
παρακολούθησης 

2 

2.3-Α.2 Εγκριτικές αποφάσεις για την εφαρμογή της μελέτης, 
την ίδρυση του επιδημιολογικού κέντρου και την 
αναδιοργάνωση του όλου συστήματος επιδημιολογικής 
επιτήρησης 

Αριθμός Έκδοση απόφασης έγκρισης ενός συγκεκριμένου προγράμματος 
παρεμβάσεων και ενεργειών για την εφαρμογή της μελέτης, την ίδρυση 
του επιδημιολογικού κέντρου και την αναδιοργάνωση του όλου 
συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης 

1 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

2.3-Α.3 μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας έκθεσης αξιολόγησης της αναδιοργάνωσης 
του συστήματος από εξωτερικό αξιολογητή, μετά από ορισμένο διάστημα 
λειτουργίας του (2 ή 3 χρόνια) 

1 

2.4-Α.1 νέα δίκτυα επιδημιολογικής επιτήρησης Αριθμός Η ίδρυση και λειτουργία τριών τουλάχιστον νέων δικτύων επιδημιολογικής 
επιτήρησης 

3 

2.5-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός Ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης για την οργάνωση του 
συστήματος διατροφικής εποπτείας, η οποία θα καθορίζει τις υπό 
παρακολούθηση διατροφικές παραμέτρους, τις πηγές των στοιχείων, τους 
δείκτες παρακολούθησης, την απαιτούμενη επεξεργασία και ανάλυση των 
στοιχείων και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος 

1 

2.5-Α.2 Εγκριτικές αποφάσεις για την εφαρμογή της μελέτης 
και την οργάνωση του συστήματος 

Αριθμός Έκδοση απόφασης έγκρισης ενός συγκεκριμένου προγράμματος 
ενεργειών για την εφαρμογή της μελέτης και την οργάνωση του 
συστήματος 

1 

2.5-Α.3 Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων για τη διατροφή 
στην Ελλάδα 

Αριθμός Λειτουργία και πρόσβαση χρηστών στην εθνική βάση δεδομένων για τη 
διατροφή στην Ελλάδα 

1 

2.5-Α.4 μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις Αριθμός Ολοκλήρωση - παραλαβή μίας έκθεσης αξιολόγησης του συστήματος 
διατροφικής εποπτείας από εξωτερικό αξιολογητή, μετά από ορισμένο 
διάστημα λειτουργίας του (2 ή 3 χρόνια) 

1 

2.6-Α.1 Πρόγραμμα δράσεων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης 
και κατάρτισης των διοικήσεων και των στελεχών των 
ιδιωτικών μονάδων 

Αριθμός Η οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος δράσεων 
ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κατάρτισης των διοικήσεων και των 
στελεχών των ιδιωτικών μονάδων 

1 

2.6-Α.2 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός Ολοκλήρωση - παραλαβή απαιτούμενων μελετών για την επιτήρηση των 
νοσοκομειακών λοιμώξεων στον ιδιωτικό τομέα 

1/μονάδα 
υγείας 

2.7-Α.1 δημιουργία συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης 
των πλοίων στην Ελλάδα  

Αριθμός Η λειτουργία ενός τουλάχιστον συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης 
των πλοίων στην Ελλάδα  

1 

2.7-Α.2 Δημιουργία συστήματος διασφάλισης της Δημόσιας 
Υγείας στις θαλάσσιες μεταφορές 

Αριθμός Η ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος διασφάλισης της Δημόσιας 
Υγείας στις θαλάσσιες μεταφορές 

1 

2.8-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός Ολοκλήρωση - παραλαβή μελέτης η οποία θα καθορίζει τις πηγές των 
στοιχείων, τους δείκτες παρακολούθησης, τον υπεύθυνο φορέα για κάθε 
ενότητα πληροφοριών, τον υπεύθυνο φορέα του όλου συστήματος 
παρακολούθησης, την απαιτούμενη επεξεργασία και ανάλυση των 
στοιχείων και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του μηχανισμού 

1 

2.8-Α.2 Εγκριτικές αποφάσεις για την εφαρμογή της μελέτης 
και την οργάνωση του μηχανισμού 

Αριθμός Έκδοση απόφασης έγκρισης ενός συγκεκριμένου προγράμματος 
ενεργειών για την εφαρμογή της μελέτης και την οργάνωση του 
μηχανισμού 

1 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

2.8-Α.3 Δημιουργία περιφερειακής βάσης δεδομένων για την 
υγεία 

Αριθμός λειτουργία και πρόσβαης χρηστών σε μια περιφερειακή βάση δεδομένων 
για την υγεία 

1 

2.8-Α.4 Αξιολόγηση του συστήματος από εξωτερικό 
αξιολογητή 

Αριθμός Ολοκλήρωση - παραλαβή μίας έκθεσης αξιολόγησης του συστήματος από 
εξωτερικό αξιολογητή, μετά από ορισμένο διάστημα λειτουργίας του (2 ή 3 
χρόνια) 

1 

2.9-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός Ολοκλήρωση - παραλαβή μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
ανάλυση και αξιολόγηση των δεικτών θνησιμότητας, των δεικτών 
νοσηρότητας, των καθοριστικών της υγείας παραγόντων, των 
διαχρονικών τάσεων που παρατηρούνται, των γεωγραφικών και 
κοινωνικών διαφοροποιήσεων και καθορισμό των κύριων προβλημάτων 
και των τομέων προτεραιότητας δράσης 

1 

2.10-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός Ολοκλήρωση - παραλαβή 5 περιφερειακών μελετών, οι οποίες θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν ανάλυση και αξιολόγηση των δεικτών θνησιμότητας, 
των δεικτών νοσηρότητας, των καθοριστικών της υγείας παραγόντων, 
των διαχρονικών τάσεων που παρατηρούνται, των γεωγραφικών και 
κοινωνικών διαφοροποιήσεων, τον καθορισμό των κύριων προβλημάτων 
και των τομέων προτεραιότητας δράσης κάθε περιφέρειας 

5 

2.11-Α.1 μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή των απαιτούμενων μελετών, 
εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων 

8 
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ΣΤΟΧΟΣ 2: Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗ 

2.1-Β.1 αναβάθμιση φορέα συντονισμού και διαχείρισης των στοιχείων για την υγεία % ποσοστό ικανοποίησης των 
απαιτούμενων νέων υποδομών και 
συστημάτων του φορέα που θα έχει 
την ευθύνη συντονισμού και 
διαχείρισης των στοιχείων για την 
υγεία 

1 

2.2-Β.1 δημιουργία δικτύων καταγραφής των κρουσμάτων καρκίνου Αριθμός Η οργάνωση των δικτύων και των 
διαδικασιών καταγραφής των 
κρουσμάτων καρκίνου και η φυσική 
ύπαρξη των αποτελεσμάτων της 
λειτουργίας του συστήματος 
καταγραφής 

1 

2.3-Β.1 επιδημιολογικό κέντρο Αριθμός Η ίδρυση, φυσική ύπαρξη, ανάπτυξη 
των υποδομών και συστημάτων και η 
λειτουργία του κέντρου 

1 

2.4-Β.1 Αύξηση αριθμού των εμπλεκομένων στα δίκτυα επιδημιολογικής επιτήρησης 
ιατρών, επιστημόνων, εργαστηρίων και μονάδων 

% Τουλάχιστον ο διπλασιασμός   του 
αριθμού των εμπλεκομένων στα 
δίκτυα επιδημιολογικής επιτήρησης 
ιατρών, επιστημόνων, εργαστηρίων 
και μονάδων 

100% 

2.5-Β.1 αναβάθμιση φορέα που έχει την ευθύνη του εθνικού μηχανισμού διατροφικής 
εποπτείας 

% ποσοστό ικανοποίησης των 
απαιτούμενων νέων υποδομών και 
συστημάτων για την αναβάθμιση του 
φορέα που θα έχει την ευθύνη του 
εθνικού μηχανισμού διατροφικής 
εποπτείας 

100% 

2.8-Β.1 αναβάθμιση περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης της υγείας Αριθμός αριθμός περιφερειακών μηχανισμών 
παρακολούθησης της υγείας που 
ενισχύθηκε με υποδομές και 
συστήματα 

1 
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ΣΤΟΧΟΣ 3: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

3.1-Α.1 προγράμματα / ενέργειες προπτυχιακών ιατρικών 
σπουδών με έμφαση στη Δημόσια Υγεία που 
αναμορφώθηκαν 

% ποσοστό των αρμόδιων τμημάτων που αναμόρφωσαν τα προγράμματα 
σπουδών τους 

50% των 
αρμόδιων 
τμημάτων 

3.1-Α.2 προγράμματα / ενέργειες προπτυχιακών σπουδών στα 
Τμήματα Δημόσιας Υγείας, Επισκεπτών Υγείας και 
Νοσηλευτικής που αναμορφώθηκαν 

% ποσοστό των αρμόδιων τμημάτων που αναμόρφωσαν τα προγράμματα 
σπουδών τους 

50% των 
αρμόδιων 
τμημάτων 

3.1-Α.3 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια 
Υγεία που αναπτύχθηκαν και αναβαθμίστηκαν 

% ποσοστό των σχετικών προγραμμάτων που αναμόρφωσαν τα 
προγράμματα σπουδών τους 

50% των 
αρμόδιων 
τμημάτων 

3.2-Α.1 προγράμματα επαγγελματικών σπουδών με 
κατεύθυνση τη Δημόσια Υγεία που 
δημιουργήθηκαν 

Αριθμός Δημιουργία δέκα τουλάχιστον νέων προγραμμάτων επαγγελματικών 
σπουδών με κατεύθυνση τη Δημόσια Υγεία 

10 

3.3-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης-επιχειρησιακού σχεδίου για την 
οργάνωση, διοίκηση, επιστημονική υποστήριξη και λειτουργία της Σχολής 

1 

3.3-Α.2 εκπαιδευτικοί κύκλοι λειτουργίας της σχολής που 
ολοκληρώθηκαν 

Αριθμός ολοκλήρωση τριών τουλάχιστον εκπαιδευτικών κύκλων λειτουργίας της 
Σχολής 

3 

3.3-Α.3 Αξιολόγηση της πιλοτικής λειτουργίας  της 
Σχολής μετά το τέλος του προγράμματος 

Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης αξιολόγησης της πιλοτικής 
λειτουργίας  της Σχολής μετά το τέλος του προγράμματος 

1 

3.4-Α.1 έρευνα αναγκών εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας έρευνας αναγκών εκπαίδευσης στη 
Δημόσια Υγεία 

1 

3.4-Α.2 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός Ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης-επιχειρησιακού σχεδίου για την 
οργάνωση της εκπαίδευσης των στελεχών  Δημόσιας Υγείας 

1 

3.5-Α.1 Προγράμματα / Ενέργειες κατάρτισης που 
υλοποιήθηκαν για τα στελέχη των υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας 

Αριθμός Ολοκλήρωση 20 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα στελέχη των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

20 

3.5-Α.2 Καταρτισθέν προσωπικό των υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας 

Αριθμός Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης 300 στελεχών των υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

300 

3.5-Α.3 Προσωπικό υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας που 
καταρτίστηκε σε ειδικές μεθόδους και τεχνικές 
(εργαστηριακές, επιδημιολογικές, πρόληψης κλπ) 

Αριθμός Ολοκλήρωση Πρακτικής άσκησης 100 στελεχών Δημόσιας Υγείας σε 
ειδικές μεθόδους και τεχνικές (εργαστηριακές, επιδημιολογικές, πρόληψης 
κλπ) 

100 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

3.6-Α.1 Προγράμματα / Ενέργειες κατάρτισης για τα 
στελέχη του ΕΦΕΤ 

Αριθμός Ολοκλήρωση 5 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το σύνολο των 
αρμόδιων στελεχών του ΕΦΕΤ  

5 

3.6-Α.2 Προγράμματα / Ενέργειες κατάρτισης για στελέχη 
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

Αριθμός Ολοκλήρωση 10 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

10 

3.7-Α.1 Προγράμματα / Ενέργειες κατάρτισης για το 
προσωπικό των μονάδων υγείας, ψυχικής υγείας 
και κοινωνικής φροντίδας 

Αριθμός Ολοκλήρωση 50 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό των 
μονάδων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

50 

3.7-Α.2 Καταρτισθέντα στελέχη των μονάδων υγείας, 
ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε 
ειδικές μεθόδους και τεχνικές Δημόσιας Υγείας 
(εργαστηριακές, επιδημιολογικές κλπ) 

Αριθμός Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης 1000 στελεχών των μονάδων υγείας, ψυχικής 
υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

1000 

3.7-Α.3 Πρακτικά ασκούμενα στελέχη των μονάδων 
υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας 
σε ειδικές μεθόδους και τεχνικές Δημόσιας Υγείας 
(εργαστηριακές, επιδημιολογικές κλπ) 

Αριθμός Ολοκλήρωση Πρακτικής άσκησης 300 στελεχών των μονάδων υγείας, 
ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε ειδικές μεθόδους και τεχνικές 
Δημόσιας Υγείας (εργαστηριακές, επιδημιολογικές κλπ) 

300 

3.8-Α.1 Καταρτισθέντα στελέχη οδοντιατρικών μονάδων και 
οδοντίατροι 

Αριθμός Ολοκλήρωση εκπαίδευση 1000 τουλάχιστον οδοντίατρων δημόσιων 
μονάδων υγείας 

100 

3.9-Α.2 Καταρτισθέντες εκπαιδευτικοί σε ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα για τη σχολική υγιεινή 
και τη σχολική αγωγή υγείας 

Αριθμός Συμμετοχή 500 καταρτισθέντων εκπαιδευτικών σε ειδικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα για τη σχολική υγιεινή και τη σχολική αγωγή υγείας 

500 

3.9-Α.3 Καταρτισθέντες λειτουργοί της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ενέργειες 
επιμόρφωσης / ευαισθητοποίησης 

Αριθμός Συμμετοχή 1000 λειτουργών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σε ενέργειες επιμόρφωσης / ευαισθητοποίησης 

1000 

3.10-Α.1 Καταρτισθέντα στελέχη των περιφερειακών 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας σε ενέργειες 
ανάπτυξης τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων 

Αριθμός Συμμετοχή 70 καταρτισθέντων στελεχών των περιφερειακών υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας σε ενέργειες ανάπτυξης της τεχνογνωσίας και 
δεξιοτήτων 

70 

3.11-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός Ολοκλήρωση - παραλαβή μελετών ωρίμανσης για τη δράση 3.3  1 

3.11-Α.2 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός Ολοκλήρωση - παραλαβή μελετών για τον καθορισμό των εκπαιδευτικών 
αναγκών στις δράσεις 3.5 - 3.8 

4 
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ΣΤΟΧΟΣ 3: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

3.1-Β.1 ΤΕΙ που δημιούργησαν νέο τμήμα Εποπτών Δημόσιας Υγείας Αριθμός Ίδρυση ενός τουλάχιστον νέου 
Τμήματος Εποπτών Δημόσιας Υγείας 
σε ΤΕΙ 

1 

3.2-Β.1 δημόσιες επαγγελματικές σχολές του τομέα υγείας (ΤΕΕ, ΙΕΚ) που 
ενισχύθηκαν με αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών με έμφαση στη 
Δημόσια Υγεία 

% ποσοστό δημόσιων επαγγελματικών 
σχολών του τομέα υγείας (ΤΕΕ, ΙΕΚ) 
επί του συνόλου των σχολών που 
ενισχύθηκαν με αναμορφωμένα 
προγράμματα σπουδών με έμφαση 
στη Δημόσια Υγεία 

100% 

3.4-Β.1 ομάδες εργασίας που οργανώθηκαν για τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο 

Αριθμός Οργάνωση μιας σειράς ομάδων 
εργασίας για τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο 

(1 σε εθνικό, 
5 σε 
περιφερειακό) 

3.5-Β.1 Καταρτισθέντα στελέχη του ΕΦΕΤ % Ποσοστό στελεχών του ΕΦΕΤ επί του 
συνόλου των στελεχών που 
καταρτίστηκαν 

100% 

3.6-Β.1 Καταρτισθέντα στελέχη των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας % Ποσοστό στελεχών των υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας επί του συνόλου των 
στελεχών που καταρτίστηκαν 

50% 

3.7-Β.1 Διείσδυση κατάρτισης στο προσωπικό των μονάδων υγείας, ψυχικής 
υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

% ποσοστό καταρτισθέντος 
προσωπικού των μονάδων υγείας, 
ψυχικής υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας επί του συνόλου του 
προσωπικού αυτού 

,,, 

3.9-Β.1 Διείσδυση παρεμβάσεων επιμόρφωσης / ευαισθητοποίησης σε 
δασκάλους και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης 

% ποσοστό δασκάλων και καθηγητών 
μέσης εκπαίδευσης που 
επιμορφώθηκαν επί του συνόλου των 
δασκάλων και καθηγητών μέσης 
εκπαίδευσης 

,,, 

3.9-Β.3 Διείσδυση κατάρτισης πάνω σε θέματα σχολικής υγιεινής και σχολικής 
αγωγής υγείας σε εκπαιδευτικούς 

% ποσοστό καταρτισθέντων 
εκπαιδευτικών επί του συνόλου των 
εκπαιδευτών 

,,, 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

3.9-Β.5 Διείσδυση παρεμβάσεων επιμόρφωσης / ευαισθητοποίησης σε 
λειτουργούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

% ποσοστό λειτουργών που 
επιμορφώθηκαν επί του συνόλου των 
λειτουργών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

,,, 

3.10-Β.1 Διείσδυση κατάρτισης πάνω σε θέματα ανάπτυξης τεχνογνωσίας και 
δεξιοτήτων στο προσωπικό των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

% ποσοστό καταρτισθέντος 
προσωπικού επί του συνόλου του 
προσωπικού 

,,, 
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ΣΤΟΧΟΣ 4: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

4.1-Α.1 αναβάθμιση Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας Αριθμός ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης των υποδομών, του εξοπλισμού και  
των λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας 

1 

4.1-Α.2 αναβάθμιση Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του 
ΥΥΚΑ 

Αριθμός ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης των υποδομών, του εξοπλισμού και  
των λειτουργιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του ΥΥΚΑ 

1 

4.1-Α.3 αναβάθμιση ΕΣΥΔΥ Αριθμός ολοκλήρωση εργασιών ανάπτυξης των υποδομών, του εξοπλισμού και 
των λειτουργιών του ΕΣΥΔΥ 

1 

4.2-Α.1 Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας που 
ενισχύθηκαν με νέες υποδομές και εξοπλισμό 

% % Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας που ενισχύθηκαν  100% 

4.2-Α.2 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες % % ολοκλήρωσης απαιτούμενων μελετών για το σχεδιασμό της λειτουργίας 
και συνεργασίας τους με τις λοιπές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 

100% 

4.3-Α.1 Νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας που 
ενισχύθηκαν με νέες υποδομές, εξοπλισμό και 
προσωπικό 

% % νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας που ενσιχύθηκαν5% 50% 

4.4-Α.1 αναβάθμιση ΚΕΔΥ % % του αναγκαίου επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού  100% 
4.5-Α.1 δημιουργία εθνικού βιο-εργαστηρίου τύπου 4 αριθμός ολοκλήρωση ανάπτυξης και λειτουργία ενός εθνικού βιο-εργαστηρίου 

τύπου 4  
1 

4.6-Α.1 αναβάθμιση ΚΕΕΛΠΝΟ % % επιστημονικού εξοπλισμού  100% 
4.7-Α.1 αναβάθμιση Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού % % επιστημονικού εξοπλισμού  100% 
4.8-Α.1 ΠΕΔΥ που λειτουργούνε % % των ΠΕΔΥ που λειτουργούνε 100% 
4.9-Α.1 αναβάθμιση Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας Αριθμός ολοκλήρωση ενεργειών βελτίωσης της λειτουργίας των Διασυνοριακών 

Κέντρων Δημόσιας Υγείας 
4 

4.10-Α.1 Η ίδρυση Εθνικού Κέντρου Μελετών Στοματικής Υγείας Αριθμός ολοκλήρωση ανάπτυξης και λειτουργία ενός εθνικού Κέντρου Μελετών 
Στοματικής Υγείας 

1 

4.11-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μελετών ωρίμανσης για τις δράσεις 4.2 και 4.5 2 
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ΣΤΟΧΟΣ 4: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗ 

4.2-Β.1 Περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας που ανέπτυξαν πιλοτικές δράσεις αριθμός Η υποστήριξη πιλοτικών ενεργειών 
λειτουργίας των περιφερειακών 
υπηρεσιών 

5 

4.3-Β.1 Νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας που ανέπτυξαν νέες λειτουργίες και 
υπηρεσίες 

αριθμός Η υποστήριξη της ανάπτυξης νέων 
λειτουργιών και υπηρεσιών από τις 
νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας 
Υγείας 

52 
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ΣΤΟΧΟΣ 5: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση έκτακτων 

κινδύνων και απειλών 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

5.2-Α.1 αναβάθμιση υφιστάμενου μηχανισμού ταχείας 
αντίδρασης 

αριθμός ολοκλήρωση ενεργειών ενίσχυσης των υποδομών, του εξοπλισμού και 
των λειτουργικών συστημάτων του υφιστάμενου μηχανισμού ταχείας 
αντίδρασης 

1 

5.2-Α.2 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή 5 περιφερειακών μελετών για τον τρόπο 
περιφερειακής οργάνωσης της επαγρύπνησης και της ταχείας 
αντίδρασης, μιας σε κάθε αναπτυξιακή περιφέρεια πλην Αττικής 

5 

5.3-A.2 παραρτήματα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων 
Υγείας που προμηθεύτηκαν εξοπλισμό και συστήματα 

% παραλαβή απαιτούμενου εξοπλισμού και συστημάτων για τα τέσσερα 
παραρτήματα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας 

100% 

5.4-A.1 περιφερειακός μηχανισμός επαγρύπνησης και ταχείας 
αντίδρασης στη Βόρεια Ελλάδα, με κέντρο τη 
Θεσσαλονίκη 

Αριθμός ολοκλήρωση εργασιών οργάνωσης ενός περιφερειακού μηχανισμού 
επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης στη Βόρεια Ελλάδα, με κέντρο τη 
Θεσσαλονίκη 

1 

5.4-A.2 περιφερειακά δίκτυα επιδημιολογικής επιτήρησης αριθμός ολοκλήρωση εργασιών οργάνωσης των περιφερειακών δικτύων 
επιδημιολογικής επιτήρησης 

5 

5.5-A.1 περιφερειακός μηχανισμός επαγρύπνησης και ταχείας 
αντίδρασης στη Θεσσαλία 

αριθμός ολοκλήρωση εργασιών οργάνωσης ενός περιφερειακού μηχανισμού 
επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης στη Θεσσαλία 

1 

5.5-A.2 περιφερειακά δίκτυα επιδημιολογικής επιτήρησης αριθμός ολοκλήρωση εργασιών οργάνωσης των περιφερειακών δικτύων 
επιδημιολογικής επιτήρησης 

5 

5.6-A.1 ομάδες άμεσης επέμβασης που προμηθεύτηκαν 
εξοπλισμό σε μαζικές καταστροφές και σε σοβαρά 
απειλητικά περιβαλλοντικά συμβάντα 

% παραλαβή απαιτούμενου εξοπλισμού για τον μηχανισμό και τις ομάδες 
άμεσης επέμβασης σε μαζικές καταστροφές και σε σοβαρά απειλητικά 
περιβαλλοντικά συμβάντα 

100% 

5.7-A.1 αεροδρόμια που προμηθεύτηκαν εξοπλισμό και 
εγκατέστησαν συστήματα πληροφορικής και 
επικοινωνίας 

Αριθμός παραλαβή απαιτούμενου εξοπλισμού και η εγκατάσταση συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνίας σε τουλάχιστον 12 αεροδρόμια 

12 

5.8-A.1 λιμάνια που προμηθεύτηκαν εξοπλισμό και 
εγκατέστησαν συστήματα πληροφορικής και 
επικοινωνίας 

Αριθμός παραλαβή απαιτούμενου εξοπλισμού και η εγκατάσταση συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνίας σε τουλάχιστον 15 λιμάνια 

15 
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ΣΤΟΧΟΣ 5: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση έκτακτων 

κινδύνων και απειλών 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

5.3-Β.1 αναβαθμισμένο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας % ποσοστό ικανοποίησης των 
απαιτήσεων για αναβάθμιση του 
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων 
Υγείας επί του συνόλου του νέου 
εξοπλισμού και υποδομών 

,,, 

5.4-Β.1 βαθμός διασύνδεσης και δικτύωσης του μηχανισμού - Θεσσαλονίκη % βαθμός διασύνδεσης και δικτύωσης 
του μηχανισμού με τους αντίστοιχους 
μηχανισμούς που λειτουργούν υπό 
την ευθύνη του ΚΕΕΛΠΝΟ και του 
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων 
Υγείας, καθώς και με ευρωπαϊκούς 
μηχανισμούς επαγρύπνησης και 
ταχείας αντίδρασης 

(τουλάχιστον 
με 
ΚΕΕΛΠΝΟ, 
Εθνικό 
Κέντρο 
Επιχειρήσεων 
Υγείας, 1 
ευρωπαϊκό 
μηχανισμό) 

5.5-Β.1 βαθμός διασύνδεσης και δικτύωσης του μηχανισμού - Θεσσαλία % βαθμός διασύνδεσης και δικτύωσης 
του μηχανισμού με τους αντίστοιχους 
μηχανισμούς που λειτουργούν υπό 
την ευθύνη του ΚΕΕΛΠΝΟ και του 
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων 
Υγείας, καθώς και με ευρωπαϊκούς 
μηχανισμούς επαγρύπνησης και 
ταχείας αντίδρασης 

(τουλάχιστον 
με 
ΚΕΕΛΠΝΟ, 
Εθνικό 
Κέντρο 
Επιχειρήσεων 
Υγείας, 1 
ευρωπαϊκό 
μηχανισμό) 

5.6-Β.1 Αναβαθμισμένος μηχανισμός για άμεση παρέμβαση σε μαζικές καταστροφές 
και σε σοβαρά απειλητικά περιβαλλοντικά συμβάντα 

% ποσοστό ικανοποίησης των 
απαιτήσεων για αναβάθμιση του 
μηχανισμού επί του συνόλου του νέου 
εξοπλισμού και υποδομών 

,,, 

5.7-Β.1 αεροδρόμια που διαμόρφωσαν χώρους επιδημιολογικού φραγμού Αριθμός Η διαμόρφωση χώρων 
επιδημιολογικού φραγμού σε 7 
τουλάχιστον αεροδρόμια 

7 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

416 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

5.8-Β.1 λιμάνια που διαμόρφωσαν χώρους επιδημιολογικού φραγμού Αριθμός Η διαμόρφωση χώρων 
επιδημιολογικού φραγμού σε 
τουλάχιστον 10 λιμάνια 

10 
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ΣΤΟΧΟΣ 6: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής υγείας 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

6.1-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης τεχνικών προδιαγραφών και 
χωροθέτησης περιφερειακών Μονάδων Αποτέφρωσης και Κέντρων 
Επεξεργασίας Μολυσματικών Αποβλήτων 

1 

6.2-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μελέτης τεχνικών προδιαγραφών για τις 
υποδομές Προσωρινής Αποθήκευσης και Τελικής Διάθεσης των 
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στα Νοσοκομεία 

1 

6.2-Α.2 Νοσοκομεία που προμηθεύτηκαν και εγκατέστησαν 
εξοπλισμό προσωρινής αποθήκευσης Επικίνδυνων 
Ιατρικών Αποβλήτων 

αριθμός παραλαβή κι ολοκλήρωση εργασιών εγκατάστασης του απαιτούμενου 
εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης Επικίνδυνων Ιατρικών 
Αποβλήτων στα 52 Νοσοκομεία 

52 

6.2-Α.3 Νοσοκομεία που εγκατέστησαν αποστειρωτικούς 
κλιβάνους μολυσματικών αποβλήτων 

Αριθμός παραλαβή κι ολοκλήρωση εργασιών εγκατάστασης αποστειρωτικών 
κλιβάνων μολυσματικών αποβλήτων σε 71 Νοσοκομεία 

71 

6.3-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή οικονομοτεχνικών μελετών για την ίδρυση των 
ιδιωτικών μονάδων επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων 

10 

6.3-Α.2 ιδιωτικές μονάδες υγείας που προμηθεύτηκαν 
εξοπλισμό συλλογής και μεταφοράς των 
μολυσματικών αποβλήτων 

Αριθμός παραλαβή εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς των μολυσματικών 
αποβλήτων των ιδιωτικών μονάδων υγείας 

10 

6.5-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μελετών για την οργάνωση των συστημάτων 
παρακολούθησης και τον καθορισμό προτύπων, κριτηρίων και δεικτών 

7 

6.6-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης για τον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας της βάσης 

1 

6.6-Α.2 βάση δεδομένων με "κατευθυντήριες οδηγίες" και 
"καλές πρακτικές" στην περιβαλλοντική υγεία 

Αριθμός λειτουργία και πρόσβαση χρηστών στη βάση δεδομένων με 
"κατευθυντήριες οδηγίες" και "καλές πρακτικές" στην περιβαλλοντική υγεία 

1 

6.6-Α.3 δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης άμεσης πρόσβασης 
στη βάση δεδομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω του 
διαδικτύου 

Αριθμός λειτουργία και πρόσβαση χρηστών στην ηλεκτρονική πύλη άμεσης 
πρόσβασης στη βάση δεδομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω του 
διαδικτύου 

1 

6.7-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης σκοπιμότητας και τεχνικών 
προδιαγραφών εξοπλισμού ελέγχου περιβαλλοντικών παραγόντων 

1 
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ΣΤΟΧΟΣ 6: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής υγείας 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗ 

6.1-Β.1 Πρόγραμμα πρωτοβουλιών κοινωνικής διαβούλευσης για την επίλυση του 
προβλήματος διαχείρισης των μολυσματικών και τοξικών αποβλήτων 

Αριθμός Ένα πρόγραμμα πρωτοβουλιών 
κοινωνικής διαβούλευσης για την 
επίλυση του προβλήματος 
διαχείρισης των μολυσματικών και 
τοξικών αποβλήτων 

1 

6.2-Β.1 Νοσοκομεία που διαμόρφωσαν υποδομές Προσωρινής Αποθήκευσης και 
Διαλογής Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων 

Αριθμός Τη διαμόρφωση υποδομών 
Προσωρινής Αποθήκευσης και 
Διαλογής Επικίνδυνων Ιατρικών 
Αποβλήτων σε 52 Νοσοκομεία 

52 

6.3-Β.1 ιδιωτικές  μονάδες υγείας που δημιούργησαν μονάδες διαχείρισης μολυσματικών 
αποβλήτων 

Αριθμός Την ίδρυση και εξοπλισμό 
τουλάχιστον 10 μονάδων διαχείρισης 
μολυσματικών αποβλήτων ιδιωτικών  
μονάδων υγείας 

10 

6.4-Β.1 Δημιουργία πιλοτικής μονάδας διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων που 
προέρχονται από οδοντιατρικές πράξεις 
 

Αριθμός Τη διαμόρφωση υποδομών 
Αποθήκευσης και Διαλογής 
Επικίνδυνων Αποβλήτων από 
οδοντιατρικές πράξεις στην 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

1 

6.5-Β.2 Δημιουργία νομαρχιακών και τοπικών συστημάτων παρακολούθησης της 
ποιότητας του πόσιμου νερού 

Αριθμός Ανάπτυξη νομαρχιακών και τοπικών 
συστημάτων παρακολούθησης της 
ποιότητας του πόσιμου νερού 

52 

6.6-Β.1 επισκεψιμότητα βάσης δεδομένων αριθμός μέτρηση επισκέψεων χρηστών στη 
βάση δεδομένων 

50 ανά 
μήνα 

6.6-Β.2 επισκεψιμόητητα ηλεκτρονικής πύλης αριθμός μέτρηση επισκέψεων χρηστών στην 
ηλεκτρονική πύλη 

50 ανά 
μήνα 

6.6-Β.3 σύσταση επιστημονικού δικτύου συνεργατών για την συλλογή και αξιολόγηση 
υφισταμένων προτύπων, κατευθυντήριων οδηγιών και καλών πρακτικών και για 
την ανάπτυξη νέων 

Αριθμός Ένα επιστημονικό δίκτυο συνεργατών 
για την συλλογή και αξιολόγηση 
υφισταμένων προτύπων, 
κατευθυντήριων οδηγιών και καλών 
πρακτικών και για την ανάπτυξη νέων 

1 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗ 

6.7-Β.1 περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας που ενισχύθηκαν με εξοπλισμό 
ελέγχου περιβαλλοντικών παραγόντων 

% Εξοπλισμός του 70% των 
περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας με εξοπλισμό ελέγχου 
περιβαλλοντικών παραγόντων 

70% 

6.7-Β.2 νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας που ενισχύθηκαν με εξοπλισμό 
ελέγχου περιβαλλοντικών παραγόντων 

% Εξοπλισμός του 50% των 
νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας με εξοπλισμό ελέγχου 
περιβαλλοντικών παραγόντων 

50% 

 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

420 

ΣΤΟΧΟΣ 7: Ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του ελληνικού πληθυσμού σε όλες τις 

περιφέρειες 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

7.1-Α.1 εθνική καμπάνια κατά του καπνίσματος από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Αριθμός ολοκλήρωση απαιτούμενων εργασιών προετοιμασίας και υλοποίησης 
μιας εθνικής καμπάνιας κατά του καπνίσματος από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

1 

7.1-Α.2 περιφερειακά προγράμματα πρόληψης και διακοπής 
του καπνίσματος 

Αριθμός ολοκλήρωση εργασιών για την οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών 
προγραμμάτων πρόληψης και διακοπής του καπνίσματος σε όλες τις 
περιφέρειες 

5 

7.2-Α.1 Εθνικό Πρόγραμμα για την υγιεινή διατροφή Αριθμός υλοποίηση ενός εθνικού προγράμματος υγιεινής διατροφής από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω των ΜΜΕ, με 
κατάλληλες εκδόσεις, ενίσχυση σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών, 
κλπ 

1 

7.2-Α.2 Περιφερειακά προγράμματα για την υγιεινή διατροφή Αριθμός υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων υγιεινής διατροφής σε όλες 
τις περιφέρειες, με προγράμματα αγωγής υγείας, προώθηση δράσεων 
και πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προώθηση υγιεινών 
διαιτητικών προτύπων 

5 

7.3-Α.1 Εθνικό Πρόγραμμα πρόληψης του AIDS και των 
λοιπών σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων 

Αριθμός υλοποίηση ενός εθνικού προγράμματος πρόληψης του AIDS και των 
λοιπών σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων 

1 

7.3-Α.2 Περιφερειακά προγράμματα πρόληψης και 
αντιμετώπισης του AIDS των λοιπών σεξουαλικώς 
μεταδιδομένων νοσημάτων 

Αριθμός υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης 
του AIDS των λοιπών σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων 

5 

7.4-Α.1 Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου Αριθμός υλοποίηση ενός εθνικού προγράμματος πρόληψης του καρκίνου 1 
7.4-Α.2 Περιφερειακά προγράμματα πρόληψης και 

αντιμετώπισης του καρκίνου 
Αριθμός υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης 

του καρκίνου 
5 

7.5-Α.1 προγράμματα πρόληψης των καρδιοπαθειών Αριθμός υλοποίηση εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων πρόληψης των 
καρδιοπαθειών 

(1 εθνικό, 5 
περιφερειακά) 

7.5-Α.2 προγράμματα πρόληψης των μεταβολικών 
διαταραχών, του σακχαρώδη διαβήτη, της 
παχυσαρκίας και της υπερχοληστερολαιμίας 

Αριθμός υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων και περιφερειακών προγραμμάτων 
πρόληψης των μεταβολικών διαταραχών, του σακχαρώδη διαβήτη, της 
παχυσαρκίας και της υπερχοληστερολαιμίας 

(1 εθνικό, 5 
περιφερειακά) 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

7.6-Α.1 ενέργειες πρόληψης των ατυχημάτων, με απώτερο 
σκοπό τη μείωση του αριθμού των θανάτων, 
αναπηριών και τραυματισμών από ατυχήματα 

Αριθμός υλοποίηση εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων πρόληψης των 
ατυχημάτων, με απώτερο σκοπό τη μείωση του αριθμού των θανάτων, 
αναπηριών και τραυματισμών από ατυχήματα 

(1 εθνικό, 5 
περιφερειακά) 

7.7-Α.1 προγράμματα για την προστασία της μητρότητας και 
της υγείας του παιδιού 

αριθμός υλοποίηση απατούμενων προγραμμάτων (1 εθνικό, 5 
περιφερειακά) 

7.7-Α.2 προγράμματα για την πρόληψη της μεσογειακής 
αναιμίας και των άλλων κληρονομικών νοσημάτων 

Αριθμός υλοποίηση Προγραμμάτων για την πρόληψη της μεσογειακής αναιμίας 
και των άλλων κληρονομικών νοσημάτων 

(1 εθνικό, 5 
περιφερειακά) 

7.8-Α.1 Προγράμματα προαγωγής της Στοματικής Υγείας Αριθμός υλοποίηση εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας της 
Στοματικής Υγείας   

(1 εθνικό, 5 
περιφερειακά) 

7.10-Α.2 ενέργειες πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας 
Υγείας στους νομούς 

Αριθμός υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας 
Υγείας που υλοποιούνται στους νομούς 

52 

7.11-Α.1 νέες δράσεις αγωγής υγείας στα σχολεία Αριθμός υλοποίηση νέων προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία ,,, 
7.12-Α.1 νέο σύστημα κατευθυντήριων οδηγιών και 

κανονισμών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας 
στο σχολικό περιβάλλον 

Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή κατευθυντήριων οδηγιών και κανονισμών για 
την προστασία της Δημόσιας Υγείας στο σχολικό περιβάλλον 

1 

7.12-Α.2 σύστημα παρακολούθησης της Δημόσιας Υγείας στα 
σχολεία 

Αριθμός λειτουργία και πρόσβαση χρηστών σε δύο βάσεις δεδομένων, για τις 
συνθήκες Δημόσιας Υγείας στις σχολικές μονάδες και για τα στοιχεία από 
την ατομική καρτέλα κάθε μαθητή 

2 
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ΣΤΟΧΟΣ 7: Ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του ελληνικού πληθυσμού σε όλες τις 

περιφέρειες 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗ 

7.1-Β.1 Διείσδυση ενεργειών πρόληψης και διακοπής του καπνίσματος στις περιφέρειες % ποσοστό περιφερειών επί του 
συνόλου που επωφελούνται με 
ενέργειες πρόληψης και διακοπής του 
καπνίσματος 

100% 

7.2-Β.1 διείσδυση προγραμμάτων για την υγιεινή διατροφή από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω των ΜΜΕ, με κατάλληλες εκδόσεις, ενίσχυση 
σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών, κλπ σε όλες τις περιφέρειες 

% ποσοστό περιφερειών επί του 
συνόλου που επωφελούνται με 
προγράμματα για την υγιεινή 
διατροφή 

100% 

7.3-Β.1 διείσδυση προγραμμάτων πρόληψης του AIDS και των λοιπών σεξουαλικώς 
μεταδιδομένων νοσημάτων σε όλες τις περιφέρειες 

% ποσοστό περιφερειών επί του 
συνόλου που επωφελούνται με 
προγράμματα πρόληψης του AIDS 
και των λοιπών σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων νοσημάτων 

100% 

7.4-Β.1 διείσδυση προγραμμάτων πρόληψης του καρκίνου σε όλες τις περιφέρειες % ποσοστό περιφερειών επί του 
συνόλου που επωφελούνται με 
προγράμματα πρόληψης του 
καρκίνου 

100% 

7.5-Β.1 διείσδυση ενεργειών πρόληψης των καρδιοπαθειών σε όλες τις περιφέρειες % ποσοστό περιφερειών επί του 
συνόλου που επωφελούνται με 
ενέργειες πρόληψης των 
καρδιοπαθειών 

100% 

7.5-Β.2 διείσδυση δράσεων πρόληψης των μεταβολικών διαταραχών, του σακχαρώδη 
διαβήτη, της παχυσαρκίας και της υπερχοληστερολαιμίας σε όλες τις 
περιφέρειες 

% ποσοστό περιφερειών επί του 
συνόλου που επωφελούνται με 
δράσεις πρόληψης των μεταβολικών 
διαταραχών κοκ 

100% 

7.6-Β.1 διείσδυση ενεργειών πρόληψης των ατυχημάτων, με απώτερο σκοπό τη μείωση 
του αριθμού των θανάτων, αναπηριών και τραυματισμών από ατυχήματα σε 
όλες τις περιφέρειες 

% ποσοστό περιφερειών επί του 
συνόλου που επωφελούνται με 
ενέργειες πρόληψης ατυχημάτων 

100% 

7.7-Β.1 διείσδυση δράσεων προστασίας της μητρότητας και της υγείας του παιδιού σε 
όλες τις περιφέρειες 

% ποσοστό περιφερειών επί του 
συνόλου που επωφελούνται από 
δράσεις προστασίας της μητρότητας 
και της υγείας του παιδιού 

100% 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗ 

7.7-Β.2 διείσδυση δράσεων για την πρόληψη της μεσογειακής αναιμίας και των άλλων 
κληρονομικών νοσημάτων σε όλες τις περιφέρειες 

% ποσοστό περιφερειών επί του 
συνόλου που επωφελούνται από 
δράσεις για την πρόληψη της 
μεσογειακής αναιμίας και των άλλων 
κληρονομικών νοσημάτων 

100% 

7.9-Β.1 διείσδυση δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας  για τις σημαντικότερες 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε όλες τις περιφέρειες 

% ποσοστό περιφερειών επί του 
συνόλου που επωφελούνται από 
δράσεις προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας για ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες 

100% 

7.10-Β.1 διείσδυση ενεργειών πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σε όλους 
τους νομούς 

% Υλοποίηση τουλάχιστον μίας 
ενέργειας πρόληψης και προαγωγής 
της Δημόσιας Υγείας σε κάθε νομό 

100% 

7.11-Β.1 διείσδυση νέων δράσεων αγωγής υγείας στα σχολεία % Υλοποίηση τουλάχιστον μίας δράσης 
αγωγής υγείας σε κάθε περιφέρεια 

100% 

7.12-Β.1 εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών και κανονισμών για την προστασία της 
Δημόσιας Υγείας στο σχολικό περιβάλλον  

% ποσοστό περιφερειών επί του 
συνόλου που εφαρμόζουν τις νέες 
κατευθυντήριες οδηγίες και 
κανονισμούς για την προστασία της 
Δημόσιας Υγείας στο σχολικό 
περιβάλλον 

100% 

7.12-Β.2 επισκεψιμότητα βάσεων δεδομένων για τις συνθήκες Δημόσιας Υγείας στις 
σχολικές μονάδες και για τα στοιχεία από την ατομική καρτέλα υγείας κάθε 
μαθητή 

Επισκέψεις Μέτρηση επισκέψεων βάσεων 
δεδομένων 

100 ανά 
μήνα 
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ΣΤΟΧΟΣ 8: Βελτίωση της ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

8.1-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης για τον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας της βάσης 

1 

8.1-Α.2 δημιουργία βάσης δεδομένων Αριθμός λειτουργία και πρόσβαση χρηστών σε βάση δεδομένων με 
"κατευθυντήριες οδηγίες" και "καλές πρακτικές" στην περιβαλλοντική υγεία 

1 

8.1-Α.3 δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης Αριθμός λειτουργία και πρόσβαση χρηστών σε ηλεκτρονική πύλη άμεσης 
πρόσβασης στη βάση δεδομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω του 
διαδικτύου 

1 

8.2-Α.1 Δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές 
βιβλιοθήκες και διεθνείς βάσεις δεδομένων 

% ποσοστό προσβάσιμων (επί του συνόλου των απαιτούμενων) 
ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και διεθνών βάσεων δεδομένων  

50% 

8.3-Α.1 Νέα πρότυπα πιστοποίησης για εργαστήρια 
υγείας 

Αριθμός Παραλαβή εγγράφων Πιστοποίησης εργαστηρίων Δημόσιας 
Υγείας 

1 

8.4-Α.1 ομάδες εργασίας που οργανώθηκαν για την 
αξιολόγηση και έγκριση των εκπονηθέντων 
κατευθυντήριων οδηγιών 

Αριθμός Η οργάνωση και επιτυχής υλοποίηση 10 αντίστοιχων ομάδων εργασίας 
για την αξιολόγηση και έγκριση των εκπονηθέντων κατευθυντήριων 
οδηγιών 

10 

8.5-Α.1 Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που 
ανέπτυξαν κανονισμούς και διαδικασίες προστασίας 
της Δημόσιας Υγείας 

Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή κανονισμών και διαδικασιών προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας, τουλάχιστον σε ότι αφορά τους τομείς της διατροφής, 
της σίτισης, της καθαριότητας, της διαχείρισης του ιματισμού κλπ 

15 

8.5-Α.2 Δημόσιοι φορείς που ανέπτυξαν κανονισμούς και 
διαδικασίες προστασίας της Δημόσιας Υγείας στα 
δημόσια νοσοκομεία 

Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή κανονισμών και διαδικασιών προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας στα δημόσια νοσοκομεία 

20 

8.6-Α.1 εθνικά ερευνητικά προγράμματα  σε αντικείμενα  
ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υγείας που 
χρηματοδοτούνται 

Αριθμός Η εξασφάλιση χρηματοδότησης 10 εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων  
σε αντικείμενα  ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υγείας 

10 

8.6-Α.2 περιφερειακά ή τοπικά ερευνητικά προγράμματα  σε 
αντικείμενα  ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υγείας που 
χρηματοδοτούνται 

Αριθμός Η εξασφάλιση χρηματοδότησης 15 περιφερειακών ή τοπικών ερευνητικών 
προγραμμάτων  σε αντικείμενα  ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υγείας 

15 

8.6-Α.3 εθνικά διεπιστημονικά προγράμματα ή εκδηλώσεις, σε 
αντικείμενα  ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υγείας, που 
χρηματοδοτούνται 

Αριθμός Η εξασφάλιση χρηματοδότησης 10 εθνικών διεπιστημονικών 
προγραμμάτων ή εκδηλώσεων, σε αντικείμενα  ενδιαφέροντος της 
Δημόσιας Υγείας 

10 

8.6-Α.4 περιφερειακά ή τοπικά διεπιστημονικά προγράμματα ή 
εκδηλώσεις, σε αντικείμενα  ενδιαφέροντος της 
Δημόσιας Υγείας, που χρηματοδοτούνται 

Αριθμός Η εξασφάλιση χρηματοδότησης 20 περιφερειακών ή τοπικών 
διεπιστημονικών προγραμμάτων ή εκδηλώσεων, σε αντικείμενα  
ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υγείας 

20 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
 

425 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

8.7-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης ωρίμανσης που απαιτείται για τη 
δράση 8.1, που αφορά τη δημιουργία βάσης με κατευθυντήριες οδηγίες 

1 
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ΣΤΟΧΟΣ 8: Βελτίωση της ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗ 

8.1-Β.1 επισκεψιμότητα βάσης δεδομένων Αριθμός Μέτρηση επισκέψεων βάσης 
δεδομένων 

100 ανά 
μήνα 

8.1-Β.2 επισκεψιμότητα ηλεκτρονικής πύλης Αριθμός Μέτρηση επισκέψεων ηλεκτρονικής 
πύλης 

100 ανά 
μήνα 

8.1-Β.3 δημιουργία επιστημονικού δικτύου Αριθμός σύσταση επιστημονικού δικτύου 
συνεργατών για την συλλογή και 
αξιολόγηση υφισταμένων προτύπων, 
κατευθυντήριων οδηγιών και καλών 
πρακτικών και για την ανάπτυξη νέων 

1 

8.2-Β.1 πρόσβαση σε διεθνείς βιβλιοθήκες όλων των κεντρικών και περιφερειακών 
υπηρεσιών και οργανισμών Δημόσιας Υγείας 

% ποσοστό κεντρικών και 
περιφερειακών υπηρεσιών και 
οργανισμών Δημόσιας Υγείας επί του 
συνόλου αυτών 

100% 

8.2-Β.2 πρόσβαση νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας σε διεθνείς βιβλιοθήκες % ποσοστό νομαρχιακών υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας επί του συνόλου των 
νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

50% 

8.3-Β.1 πιστοποιημένα εργαστήρια Δημόσιας Υγείας Αριθμός η πιστοποίηση 11 εργαστηρίων 
Δημόσιας Υγείας 

11 

8.4-Β.1 κατευθυντήριες οδηγίες Δημόσιας Υγείας, σε αντικείμενα προτεραιότητας για τις 
περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 

Αριθμός Η ανάπτυξη 10 τουλάχιστον 
κατευθυντήριων οδηγιών Δημόσιας 
Υγείας, σε αντικείμενα 
προτεραιότητας για τις περιφερειακές 
και νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας 
Υγείας 

10 

8.5-Β.1 κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας σε ιδιωτικά 
νοσοκομεία, τουλάχιστον σε ότι αφορά τους τομείς της διατροφής, της σίτισης, 
της καθαριότητας, της διαχείρισης του ιματισμού κλπ 

Αριθμός Η κατάρτιση κανονιστικού πλαισίου 
για την προστασία της Δημόσιας 
Υγείας σε ιδιωτικά νοσοκομεία, 
τουλάχιστον σε ότι αφορά τους τομείς 
της διατροφής, της σίτισης, της 
καθαριότητας, της διαχείρισης του 
ιματισμού κλπ 

1 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗ 

8.5-Β.2 κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στα δημόσια 
νοσοκομεία 

Αριθμός Η κατάρτιση κανονιστικού πλαισίου 
για την προστασία της Δημόσιας 
Υγείας στα δημόσια νοσοκομεία 

1 

8.6-Β.1 βαθμός ενίσχυσης ερευνητικών προγραμμάτων  σε αντικείμενα  ενδιαφέροντος 
της Δημόσιας Υγείας 

% % κάλυψης της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης για την 
πραγματοποίηση των εκροών 

80% 

8.6-Β.2 βαθμός ενίσχυσης περιφερειακών ή τοπικών ερευνητικών προγραμμάτων  σε 
αντικείμενα  ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υγείας 

% % κάλυψης της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης για την 
πραγματοποίηση των εκροών 

80% 

8.6-Β.3 βαθμός ενίσχυσης εθνικών διεπιστημονικών προγραμμάτων ή εκδηλώσεων, σε 
αντικείμενα  ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υγείας 

% % κάλυψης της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης για την 
πραγματοποίηση των εκροών 

80% 

8.6-Β.4 βαθμός ενίσχυσης περιφερειακών ή τοπικών διεπιστημονικών προγραμμάτων ή 
εκδηλώσεων, σε αντικείμενα  ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υγείας 

% % κάλυψης της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης για την 
πραγματοποίηση των εκροών 

80% 
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ΣΤΟΧΟΣ 9: Πληροφορική Οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

9.1-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης για την ανάπτυξη λογισμικού και 
εφαρμογών υποστήριξης των διοικητικών λειτουργιών της Δημόσιας 
Υγείας 

1 

9.1-Α.2 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης για την ανάπτυξη λογισμικού και 
εφαρμογών υποστήριξης των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

1 

9.1-Α.3 Κεντρικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας που κατάρτισαν 
το προσωπικό τους στην πληροφορική εκπαίδευση.  

% % των κεντρικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας που εκπαίδευσαν το 
προσωπικό τους 

100% 

9.2-Α.1 περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας που 
ενισχύθηκαν με συστήματα πληροφορικής κι 
επικοινωνίας 

% ολοκλήρωση εργασιών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και 
επικοινωνίας σε όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 

100% 

9.2-Α.2 νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας που 
ενισχύθηκαν με πληροφοριακά και επικοινωνιακά 
συστήματα 

% % των νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας που ενισχύθηκαν.   50% 

9.2-Α.3 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή μίας μελέτης για την ανάπτυξη λογισμικού και 
εφαρμογών υποστήριξης των λειτουργιών των περιφερειακών υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας 

1 

9.2-Α.4 Περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας που 
κατάρτισαν το προσωπικό τους στην πληροφορική 
εκπαίδευση.  

% % των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας που εκπαίδευσαν το 
προσωπικό τους 

100% 

9.3-Α.1 δημιουργία εθνικού δικτύου πληροφορικής και 
επικοινωνίας για τη Δημόσια Υγεία 

Αριθμός ολοκλήρωση εργασιών ανάπτυξης και λειτουργία εθνικού δικτύου 
πληροφορικής και επικοινωνίας για τη Δημόσια Υγεία 

1 

9.4-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παράδοση των μελετών που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

1 

9.4-Α.2 ολοκλήρωση υποδομών, δικτύων και εξοπλισμών για 
την υλοποίηση του Χάρτη 

% ολοκλήρωση εργασιών ανάπτυξης των υποδομών, δικτύων και 
εξοπλισμών που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Χάρτη 

100% 

9.4-Α.3 νέο λογισμικό με εφαρμογές Αριθμός σετ ολοκλήρωση εργασιών ανάπτυξης του λογισμικού και των εφαρμογών 
που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του Χάρτη 

1 

9.4-Α.5 Καταρτισθέν προσωπικό για τον τρόπο λειτουργίας του 
Χάρτη 

% ποσοστό προσωπικού που καταρτίστηκε για τον τρόπο λειτουργίας του 
Χάρτη επί του συνόλου του απαιτούμενου προσωπικού 

100% 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

9.5-Α.1 Μηχανισμοί Προστασίας της Δημόσιας Υγείας που 
υποστηρίχθηκαν με πληροφορική και επικοινωνιακή 
οργάνωση / εξοπλισμό 

Αριθμός μέτρηση αριθμού μηχανισμών προστασίας της Δημόσιας Υγείας που 
ολοκλήρωσαν εργασίες υποστήριξης με εξοπλισμό και συστήματα 

5 

9.6-Α.1 ιδιωτικές μονάδες υγείας που δικτυώθηκαν με το 
δημόσιο 

% ποσοστό μονάδων υγείας επί του συνόλου των ιδιωτικών μονάδων υγείας 
που δικτυώθηκαν 

% 

9.7-Α.1 Προγράμματα ηλεκτρονικής κατάρτισης και 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στο ανθρώπινο δυναμικό 
της Δημόσιας Υγείας 

Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή προγραμμάτων ηλεκτρονικής κατάρτισης και 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στις τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνίας στο ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Υγείας 

2 

9.8-Α.1 ΤΕΕ & ΙΕΚ του τομέα υγείας που ενισχύθηκαν με 
υποδομές και υλικό 

αριθμός ποσοστό φορέων τεχνικής και ειδικής εργαστηριακής εκπαίδευσης του 
τομέα Υγείας επί του συνόλου των φορέων που ολοκλήρωσαν τις 
απαιτούμενες εργασίες για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
και του εκπαιδευτικού εξοπλισμού των φορέων τεχνικής και ειδικής 
εργαστηριακής εκπαίδευσης του τομέα Δημόσιας Υγείας 

10% 

9.9-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός ολοκλήρωση - παραλαβή απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης των 
δράσεων 9.3, 9.4, 9.5 και 9.6 

4 
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ΣΤΟΧΟΣ 9: Πληροφορική Οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗ 

9.1-Β.1 κεντρικό πληροφοριακό σύστημα Δημόσιας Υγείας στη Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Υγείας, τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Αριθμός ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα Δημόσιας Υγείας στη Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, τη 
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το 
Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

1 

9.1-Β.2 νέο λογισμικό με εφαρμογές υποστήριξης των διοικητικών λειτουργιών της 
Δημόσιας Υγείας 

Αριθμός σετ ολοκληρωμένο λογισμικό με 
εφαρμογές υποστήριξης των 
διοικητικών λειτουργιών της Δημόσιας 
Υγείας 

1 

9.1-Β.3 νέο λογισμικό με εφαρμογές υποστήριξης των περιφερειακών υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας 

Αριθμός σετ ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών 
υποστήριξης των περιφερειακών 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

1 

9.2-Β.1 νέο λογισμικό με εφαρμογές υποστήριξης των λειτουργιών των περιφερειακών 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

Αριθμός σετ ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών 
υποστήριξης των λειτουργιών των 
περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

1 

9.3-Β.1 Βαθμός Διασύνδεσης υπηρεσιών και οργανισμών Δημόσιας Υγείας % Ποσοστό υπηρεσιών κι οργανισμών 
Δημόσιας Υγείας επί του συνόλου 
που είναι διασυνδεδεμένες 

 

9.4-Β.1 δημιουργία Εθνικού Χάρτη Υγείας αριθμός Επιτυχής ολοκλήρωση εκροών 1 
9.6-Β.1 βαθμός διαδικτυακής διασύνδεσης ιδιωτικών μονάδων υγείας με το δημόσιο % Ποσοστό διαδικτυακά 

διασυνδεδεμένων ιδιωτικών μονάδων 
υγείας με το δημόσιο επί του συνόλου 
των ιδιωτικών μονάδων υγείας 

,,, 

9.7-Β.1 Διείσδυση ηλεκτρονικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στις 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας στο ανθρώπινο δυναμικό 
της Δημόσιας Υγείας 

% Ποσοστό προσωπικού υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας επί του συνόλου 
που καταρτίσθηκε στις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνίας 

,,, 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗ 

9.8-Β.1 διείσδυση νέων εκπαιδευτικών συστημάτων και εκπαιδευτικού εξοπλισμού στους 
φορείς τεχνικής και ειδικής εργαστηριακής εκπαίδευσης του τομέα Δημόσιας 
Υγείας 

% Ποσοστό ΤΕΕ, ΙΕΚ του τομέα υγείας 
επί του συνόλου που ενισχύθηκαν με 
υποδομές και υλικό 

,,, 
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ΣΤΟΧΟΣ 10: Λογοδοσία και προβολή του συστήματος Δημόσιας Υγείας και αναβάθμιση της επικοινωνιακής του 

πολιτικής 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

10.1-Α.1 Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας Αριθμός ανά 
περιφέρεια 

υλοποίηση δράσεων δημόσιας προβολής του έργου των υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας και των αποτελεσμάτων τους 

1 

εθνικό portal για τη Δημόσια Υγεία Αριθμός λειτουργία και πρόσβαση χρηστών σε εθνικό portal για τη Δημόσια Υγεία 1 10.2-Α.1 
περιφερειακά portals για τη Δημόσια Υγεία Αριθμός λειτουργία και πρόσβαση χρηστών σε  5 περιφερειακά portals για τη 

Δημόσια Υγεία 
5 

10.3-Α.1 μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες Αριθμός μελέτη ωρίμανσης για τη δημιουργία, τους στόχους, τη δομή, το 
περιεχόμενο και τις λειτουργίες ενός portal για τη Δημόσια Υγεία 

1 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 10: Λογοδοσία και προβολή του συστήματος Δημόσιας Υγείας και αναβάθμιση της επικοινωνιακής του 

πολιτικής 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗ 

10.1-Β.1 Κοινό που συμμετείχε στις ενέργειες προβολής και δημοσιότητας Αριθμός ανά ενέργεια 
προβολής 

αριθμός συμμετεχόντων ανά ενέργεια 
προβολής βάση εγγραφών 

,,, 

10.2-Β.1 Επισκεψιμότητα εθνικού portal Αριθμός επισκέψεων 
μέσω ηλεκτρονικών 
counters 

Μέτρηση επισκέψεων portal 300 ανά 
μήνα 

10.2-Β.2 Επισκεψιμότητα περιφερειακών portals Αριθμός επισκέψεων 
μέσω ηλεκτρονικών 
counters 

Μέτρηση επισκέψεων περιφερειακών 
portal 

100 ανά 
μήνα 
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            ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (I) 

 
Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τη στρατηγική στον τομέα της υγείας της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας /COM/2000/0285 τελικό. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της υγείας 2005/0042 (COD) COM(2005) 115 τελικό.  

• Πρόταση Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος 

κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013 

{SEC(2005)425} /* COM/2005/0115 τελικό - COD 2005/0042.  

• Απόφαση αριθ. 645/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 95, 16.4.1996, Κοινοτικό 

πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή, ενημέρωση, διαπαιδαγώγηση και κατάρτιση σε θέματα υγείας 

• Απόφαση αριθ. 646/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 95, 16.4.1996, Σχέδιο 

δράσης για την καταπολέμηση του καρκίνου. 

• Απόφαση αριθ. 647/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 95, 16.4.1996, Κοινοτικό 

πρόγραμμα δράσης σχετικά με την πρόληψη του AIDS και ορισμένων άλλων μεταδοτικών νόσων. 

• Απόφαση αριθ. 102/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 19, 22.1.1997, Κοινοτικό 

πρόγραμμα δράσης για την πρόληψη της τοξικομανίας. 

• Απόφαση αριθ. 1400/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 193, 22.7.1997, Κοινοτικό 

πρόγραμμα δράσης σχετικά με την παρακολούθηση της υγείας. 

• Απόφαση αριθ. 372/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 46, 20.2.1999, Κοινοτικό 

πρόγραμμα δράσης σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών. 

• Απόφαση αριθ. 1295/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 155, 22.6.1999, Το 

πρόγραμμα κοινοτικής δράσης, όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες. 

• Απόφαση αριθ. 1296/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 155, 22.6.1999, 

Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης, όσον αφορά τις ασθένειες που σχετίζονται με τη ρύπανση. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής επί του σημερινού και του προτεινόμενου ρόλου της Κοινότητας για την 

καταπολέμηση της κατανάλωσης καπνού, COM(96) 609 τελικό της 18ης Δεκεμβρίου 1996. 

• Οδηγία 98/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 213, 20.7.1998, Για την προσέγγιση 

των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαφήμιση και 

τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού. 

• COM(1999) 407 της 8ης Σεπτεμβρίου 1999, Έκθεση της Επιτροπής για την πρόληψη του καπνίσματος. 
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• COM(1999) 594 τελικό της 16ης Νοεμβρίου 1999, Πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τα προϊόντα 

καπνού. 

• COM(94) 652 τελικό της 21ης Δεκεμβρίου 1994, Στρατηγική για την ασφάλεια των μεταγγίσεων και την 

αυτάρκεια σε αίμα. 

• ΕΕ L 203, 21.7.1998, Σύσταση του Συμβουλίου για την καταλληλότητα των δοτών αίματος και πλάσματος και 

τον έλεγχο της αιμοδοσίας. 

• Απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΕ L 268, 3.10.1998, Κοινοτικό 

δίκτυο επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα. 

• Σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 (ΕΕ L 199), περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz to 300 GHz). 

 
 

ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

• An Introduction to Evidence-Based Public Health. (www.pitt.edu/~super1/lecture/lec18061 /index.htm) 

• Allin S., Mossialos E., McKee M.n, Holland W. Making decisions on public health: A review of eight countries. 

WHO - European Observatory on Health Systems and Policies,  2004. 

• Aromaa A. Finnish public health policy and health care in transition. In: Holland W, Mossialos E, eds. Public 

health policies in the European Union. Aldershot, Ashgate, 1999. 

• Artazcoz L, Benach J, Borrell C, et al. Social inequalities in the impact of flexible employment on different 

domains of psychosocial health. Journal of Epidemiology and Community Health, 2005, 59 (9): 761-767  

• Avendano M, Kunst AE, Huisman M, et al. Socioeconomic status and ischaemic heart disease mortality in 10 

western European populations during the 1990s. Heart 2006, 92 (4): 461-467 

• Best Practices for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (www.idmbestpractices. 

ca/idm.php?content=resources-world) 

• Borrel, C., Muntaner, C., Benac, J., Artazcoz. L. Social class and self-reported health status among men and 

women: what is the role of work organisation, household, material standards and household labour? Social 

Science & Medicine, 2004, 58: 1869-1887.  

• Busse R. Health care systems in transition: Germany.  Copenhagen, European Observatory on Health Care 

Systems, 2000. 

• Busse R, Schwartz FW. Decision-making and priority-setting in public health and health care in Germany. In: 

Holland W, Mossialos E, eds. Public heath policies in the European Union. Aldershot, Ashgate, 1999. 

• Calltorp J. Public health and priority setting in Sweden. In: Holland W, Mossialos E, eds. Public health policies in 

the European Union. Aldershot, Ashgate, 1999. 

• Chandola T, Ferrie J, Sacker A, et al. Social inequalities in self reported health in early old age: follow-up of 

prospective cohort study.  British Medical Journal 2007, 334 (7601): 990-993 

• Center for Evidence Based Medicine (www.cebm.net/) 
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• Centers for Disease Control and Prevention.(www.cdc.gov/) 

• Coleman RJ. Reducing social inequalities in health among children and young people. Reducing social 

inequalities in health among children and young people, Copenhagen, 9-10 December 2002 

(europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/ Iibrary/speeches/speechl56_en.). 

• Dalstra JAA, Kunst AE, Borrell C, et al. Socioeconomic differences in the prevalence of common chronic 

diseases: an overview of eight European countries. International Journal of Epidemiology 2005, 34 (2): 316-326  

• E-Roadmap to Evidence-based Public Health Practice, NH Institute for Health Policy and Practice, University 

of New Hampshire. (www.publichealthsolutions.org/) 

• Equity-oriented national strategy for public health in Sweden: a case study. Copenhagen, WHO Regional 

Office for Europe, 2001 (http://www.who.dk/document/e69911.). 

• European Centre for Disease Prevention and Control (ec.europa.eu/health/ph_overview/ 

strategy/ecdc/ecdc_en.htm) 

• European Centre for Disease Prevention and Control (europa.eu/agencies/community_agencies/ 

ecdc/index_en.ht) 

• European Parliament and the Council of the European Union. Decision No 1786/2002/EC of the European 

Parliament and of the Council of 23 September 2002 adopting a programme of Community action in the 

field of public health (2003-2008). Official Journal of the European Communities »L« Series, 2003, 271:1-11. 

• European health for all database [database online]. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 

(http://hfadb.who.dk/hfa). 

• Evidence Based Medicine on line. (http://ebm.bmj.com/) 

• Evidence-based practice for Public Health (phpartners.org/tutorial/04-ebph/index.html) 

• Evidence-based practice for Public Health (library.umassmed.edu/ebpph/) 

• Getting Evidence into Practice (bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7150/6) 

• Guidelines International Network (GIN) (www.gin2007.org/) 

• Guidelines International Network (www.openclinical.org/prj_gin.html) 

• Garvin T, Eyles J. Public health responses for skin Rosenbrock R, Wright ML Partnership and pragmatism:  

Germany's response to AIDS prevention and care. London, Routledge, 1999. 

• Government resolution on the health 2015 public health programme. Finnish Ministry of Social Affairs and 

Health, 2001 (Publications 2001: 6, http ://www.vn.fi/stm/english/eho/publicat/ health2015). 

• Grammenos, S. Illness, disability and social inclusion. Dublin, European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions, 2003. 

• Health Promotion and Disease Prevention Program (www.ihs.gov/hpdp/) 

• Holland W, Mossialos E, eds. Public health policies in the European Union. Aldershot, Ashgate, 1999. 

• Holland W, Stewart S, Futures I. In: Griffiths S, Hunter DJ, eds. Perspectives in public health. Oxford, Radcliff 

Medical Press, 1999. 
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• Holland W, Stewart S. Public health: the vision and the challenge. London, Nuffield Trust, 1998. 

• Huisman M, Kunst AE, Mackenbach JP. Inequalities in the prevalence of smoking in the European Union: 

comparing education and income. Preventive Medicine 2005, 40 (6): 756-764 

• IDM (Interactive Domain Model ) Best Practices for health promotion, public health and Disease Prevention 

(www.idmbestpractices.ca/) 

• Jarvelin J. Health care systems in transition: Finland. Copenhagen, European Observatory on Health Care 

Systems, 2002 (http:// www.euro. who.int/document/e74071.). 

• Kunst, A.E., Lahelma, V., Bartly, et al. Trends in socioeconomic inequalities in self-assessed health in 10 European 

countries. Int J Epidemiol 2005, 34(2): 295-306. 

• Lahelma E, Martikainen P, Rahkonen O, et al. Occupational class inequalities across key domains of health: 

Results from the Helsinki Health Study. European Journal of Public Health 2005, 15 (5): 504-510  

• Lynch, J., Smith, G.D., Hillemeier, M., Shaw, M., Raghunathan, T., Kaplan, G. Income inequality, the 

psychosocial environment, and health: comparisons of wealthy nations. Lancet 2001, 358: 194-200. 

• Mackenbach JP, Stronks K. A strategy for tackling health inequalities in the Netherlands. British Medical 

Journal, 2002, 325:1029-1032. 

• Mackenbach J, Bakker M, eds. Reducing inequalities in health: a European perspective. London, Routledge, 

2002. 

• Mackenbach JP, Bakker Ml. Tackling socio-economic inequalities in health: analysis of European 

experiences. Lancet, 2003, 362:1409-1414. 

• Mackenbach, J. P., Bos, V., Andersen, O., Cardano, et al. Widening socioeconomic inequalities in mortality in 

six western European countries. Int J Epidemiol 2003, 32: 830-837. 

• Marinker M, ed. Health targets in Europe: polity, progress and promise. London, BMJ Books, 2002. 

• McKee M, Fulop N. On target for health? Lessons from 15 years of health targets in Europe. BMJ, 2000, 320:327-

328. 

• Marmot M. Social determinants of health inequalities. Lancet 2005, 365: 1099-1104. 

• Marmot M., and Wilkinson R.G. eds. Social determinants of health. Oxford University Press, Oxford, 1999. 

• Miller AB et al., eds. Cancer screening: UICC project on evaluation of screening for cancer. Cambridge, 

United Kingdom, International Union Against Cancer, 1991. 

• McKee M. Values, beliefs and implications. In: Marinker M, ed. Health targets in Europe: polity, progress and 

promise. London, BMJ Books, 2002. 

• Mosbech J. Public health policy and priority setting in Denmark. In: Holland W, Mossialos E, eds. Public health 

policies in the European Union. Aldershot, Ashgate, 1999. 

• National contract for public health care. Dutch Ministry of Health, Welfare and   Sport, 2001 

(http://www.minvws.nl/docunientshealth/ natcontract). 

• National Guideline Clearinghouse (NGC) (www.guidelines.gov/) 
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• National Institute for Clinical Excellence (www.nice.org.uk/) 

• National Prevention & Health Promotion Summit - Index www.cdc.gov/cochp/conference/index.htm 

• Nystrom L et al. Long-term effects of mammography screening: updated overview of the Swedish 

randomized trials. Lancet, 2002, 359:909-918. 

• OECD health database [database online]. Paris, OECD, 2002. 

• Puska P, Pirjo P, Ulla U. Influencing public nutrition for non-communicable disease prevention: from community 

intervention to national programme - experiences from Finland. Public Health Nutrition, 2002, 5:245-251. 

• Rumeau-Rouquette C, Breat G. Decision-making in public health policy in France. In: Holland W, Mossialos E, 

eds. Public health policies in the European Union. Aldershot, Ashgate, 1999. 

• Sala H., Guidelines International Ministries Website - Guidelines daily commentaries (www.guidelines.org/) 

• Smoke-Free Children: a report, the first 10 years. Stockholm, National Institute of Public Health - Sweden, 2002  

(http://www.fhi.se/shop/ /material_pdf/smokefree) 
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