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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11  

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.  

 

1.1. 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 

• 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: 
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• Στη διατομεακή συνεργασία σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο 

σχεδιασμό και στις εφαρμογές σε πληθυσμιακή βάση, στη δημιουργία ενιαίων 

διατομεακών πολιτικών και προγραμμάτων. 

• 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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1.2 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. 

 

1.2.1. 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 1.2.1. 
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Περίγραμμα 1.2.1: Κύριες αιτίες θανάτου και παράγοντες κινδύνου στην Ελλάδα 

Α. ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΤΑΣΕΙΣ 

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

καρδιοπάθειες παρουσιάζει ανοδική πορεία.  

2. Οι παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου ευθύνονται για το 17,6% των θανάτων. Η θνησιμότητα 

παρουσιάζει σχετική σταθερότητα. 

3. Ο καρκίνος αποτελεί την αιτία του 23,4% των θανάτων. Η θνησιμότητα του καρκίνου παρουσιάζει 

αυξητικές τάσεις. 

4. Αύξηση θνησιμότητας από χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού και του ουροποιητικού συστήματος. 

5. Η θνησιμότητα από εξωτερικές κακώσεις, είναι από τις υψηλότερες της Ευρώπης. 

6. Συγκριτικά χαμηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα από HIV/AIDS. 

Β. ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

1. Κάπνισμα: Το ποσοστό των καπνιστών είναι το υψηλότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν παρατηρείται 

μείωση. 

2. Παχυσαρκία: Από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Η συχνότητα του προβλήματος παρουσιάζει 

επιδείνωση.  

3. Διατροφή: Προοδευτική εγκατάλειψη των διατροφικών συνηθειών της παραδοσιακής μεσογειακής 

δίαιτας. 

4. Σωματική άσκηση: Ποσοστό πληθυσμού που ασκείται συστηματικά από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. 

Μείωση του ποσοστού με την πρόοδο της ηλικίας.  

5. Σακχαρώδης διαβήτης: Υψηλός επιπολασμός σε όλες τις ηλικίες.  

6. Αρτηριακή υπέρταση: Υψηλός επιπολασμός σε όλες τις ηλικίες. 

7. Πολιτικές πρόληψης: Χαμηλά ποσοστά προληπτικών προγραμμάτων και εξετάσεων για καρκίνους 

8. Επιδείνωση των τάσεων σε όλους τους παράγοντες κινδύνου. 

 
 

 

1.2.2. 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 1.2.2. 
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Περίγραμμα 1.2.2: 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  Ελλιπής εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών 

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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1.2.3. 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 1.2.3. 

 

Περίγραμμα 1.2.3: 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. 
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1.2.4. 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 1.2.4. 

 

Περίγραμμα 1.2.4: 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 

 

 

 

1.2.5. 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 1.2.5α.  

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 1.2.5β. 
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 Περίγραμμα 1.2.5α: 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 1.2.5.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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1.2.6 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. 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
2007-2017 

 

13



 

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. 

 

 

1.2.7. 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 

1.2.7. 

 

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 1.2.7: 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 
Άξονας Α.1. 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) 
Άξονας Β.1. Υποδομές και λειτουργία δομών  

Άξονας Β.2. Περιβαλλοντική προστασία και εσωκλιματικές συνθήκες  

• Β.2.3 Ασφαλής απόθεση μολυσματικών και ραδιενεργών υγειονομικών αποβλήτων 

Άξονας Β.3. Τουρισμός υγείας και εξωστρέφεια 

• Β.3.4 Διασυνοριακά κέντρα Δημόσιας Υγείας 

• Β.3.5 Διευκόλυνση διακρατικής παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας 

Άξονας Β.4. Προαγωγή Καινοτομίας  

• Β.4.1 Ενίσχυση της έρευνας κι ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

Άξονας Β.5. Συμπράξεις Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  

Άξονας Β.6. 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) 
Άξονας Γ.1. Θεσμικές προβλέψεις 

Άξονας Γ.2. Ανθρώπινο δυναμικό  

Άξονας Γ.3. Επικοινωνία και δημοσιότητα  

Άξονας Γ.4. Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών ομάδων 

Άξονας Γ.5. Αντιμετώπιση τοξικοεξάρτησης 

Άξονας Γ.6. 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. 
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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 σε συγγενείς - 

προσφιλή τους άτομα.  

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
2007-2017 

 

21



 

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. 

 

 

1.2.8. 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 

ΕΣΠΑ.  
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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. 

4. Ψηφιακή Σύγκλιση. 
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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. 

 

Οι δράσεις για τη Δημόσια Υγεία 

Στην τελική διαμόρφωση του ΕΣΠΑ, οι δράσεις για τη Δημόσια Υγεία κατανέμονται σε αρκετά 
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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. 
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2. ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22  

ΣΣττρρααττηηγγιικκόό  ΣΣχχέέδδιιοο  ΔΔρράάσσηηςς  γγιιαα  ττηη  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΥΥγγεείίαα  
 

Στο κεφάλαιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή, το όραμα, τις σύγχρονες τάσεις και 

τις στρατηγικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την Δημόσια Υγεία, προσδιορίζονται οι 

στόχοι της νέας στρατηγικής και αναπτύσσεται ένα λεπτομερές Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια 

Υγεία.  

 

 

2.1 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 παρεχόμενων 

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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2.2 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. 
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 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 
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Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και (β) από την πρόσφατη νομοθεσία για τη Δημόσια 

Υγεία όσον αφορά τη λειτουργία των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών. 

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 
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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. 

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". 
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Ενέργειες: Η δράση περιλαμβάνει γραπτή και ηλεκτρονική κωδικοποίηση των 

διατάξεων που αφορούν τη Δημόσια Υγεία και οργάνωση μόνιμης βάσης 

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. 

• 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. 
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• 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 

την εφαρμογή της μελέτης και την αναδιοργάνωση του συστήματος. 
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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 
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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. 
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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 Ειδικά προγράμματα (ημερίδες) ευαισθητοποίησης - επιμόρφωσης δασκάλων 

και καθηγητών σε θέματα Δημόσιας Υγείας. 

3.9 Ενίσχυση της στελέχωσης των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

3.10 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 και 3.8 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 3.9 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 και 3.8 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ 

"Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση". 

• Οι δράσεις 3.4, 3.6 και 3.9 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ 

"Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης". 

• Η δράση 3.5 θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ "Ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού". 
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• 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. 

 

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. 
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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: 

1. Οργάνωση 5 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το σύνολο των αρμόδιων 

στελεχών του ΕΦΕΤ και 

2. 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. 

 

3.7. Κατάρτιση προσωπικού των μονάδων υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

σε θέματα διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μέσα στις μονάδες τους. 
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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. 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: 
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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. 

 

3.9. 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. 

 

3.10. 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 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 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 4.10 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ "Βελτίωση 

της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης", ενώ η δράση 4.9 από το Interreg 

4. 

 

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 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.  

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, καθώς και βελτίωση των υποδομών και 

λειτουργιών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και 

2. η βελτίωση των υποδομών και λειτουργιών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. 

 

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 
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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. 

 

4.10. 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. 

 

Δράσεις 

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του στόχου 5 είναι οι ακόλουθες. 
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 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. 
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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 συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. 

6.5 Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων με "κατευθυντήριες οδηγίες" και "καλές 

πρακτικές" στην περιβαλλοντική υγεία. 

6.6 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 6.4 έχουν ήδη προταθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη". 

• Οι δράσεις 6.2, 6.5 και 6.6 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 

6.6. 

• Αντίστοιχα, η δράση 6.3 μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα" 

ή/και από τα ΠΕΠ. 

 

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, 
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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 διαχειρισθεί 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. 

 

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 
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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 

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. 
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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 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. 
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3. Ανάπτυξη νομαρχιακών και τοπικών συστημάτων παρακολούθησης της 

ποιότητας του πόσιμου νερού. 

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΔΥΠΕ - περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, 

νομαρχιακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΟΤΑ, ΑΕΙ/ΤΕΙ κ.α. 

 

6.5. 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. 
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6.6. 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 πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σε ειδικούς 

πληθυσμούς. 

7.9 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας στο μαθητικό 

πληθυσμό.  

7.10 Ενίσχυση της Αγωγής Υγείας στα σχολεία. 

7.11 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 - 7.8 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 7.9-7.11 εντάσσονται στους άξονες προτεραιότητας 1-3 του ΕΠ "Εκπαίδευση και δια 

Βίου Μάθηση". 
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Χρηματοδότηση των δράσεων  

Οι δράσεις 7.1 - 7.8 θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ "Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού". Οι δράσεις 7.9-7.11 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: 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
2007-2017 

 

82



 

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 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. 

 

7.9. 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. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι η 

οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σε όλους 

τους νομούς. 
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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. 

 

7.10. 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. 

 

7.11. 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 

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. 
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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 οδηγιών, διαδικασιών και κανονισμών προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας στις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. 

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. 
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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 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα φυσικά αποτελέσματα της δράσης 

είναι: 

1. Μια μελέτη για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της βάσης. 
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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. 

 

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. 
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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.  

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. 
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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.  

Πιθανοί τελικοί δικαιούχοι: ΔΥΠΕ, νοσοκομεία, ιδιωτικοί φορείς υπηρεσιών υγείας, 

προνοιακοί φορείς. 
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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. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
2007-2017 

 

101



 

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: 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
2007-2017 

 

103



 

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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3. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  33  

ΠΠρροοππααρραασσκκεευυαασσττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς  κκααιι  ααππααιιττοούύμμεεννεεςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  γγιιαα  

ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  ΣΣχχεεδδίίοουυ  ΔΔρράάσσηηςς  γγιιαα  ττηη  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΥΥγγεείίαα  
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και οι παρεμβάσεις που 

απαιτούνται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την υλοποίηση των δράσεων που 

περιλαμβάνονται στο παρόν Σχέδιο Δράσης, ανά τομέα και κατηγορία δράσης. 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

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. 



 

3.2 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 3.2 που ακολουθεί 

και αναλύονται στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου.  
 

Περίγραμμα 3.2. Γενικές προϋποθέσεις και προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση 

του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 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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3.2.1. 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. 

 

3.2.2. 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.  

 

3.2.3. 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: 

3.  με την οριστικοποίηση της κατανομής των δράσεων μεταξύ των τομέων 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Δημόσια Υγεία - Ψηφιακή Σύγκλιση στην υγεία και 

4. 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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3.2.4. 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.  
 

3.2.5. 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.   
 

3.2.6. 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 
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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. 
  

3.2.7. 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 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 
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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. 
 

3.2.8. 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. 

• 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. 
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3.3 Ειδικές προπαρασκευαστικές ενέργειες και απαιτήσεις για την 

υλοποίηση των επιμέρους στόχων του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια 

Υγεία. 

Στην προηγούμενη ενότητα (3.2 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 (2.1 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. 
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3.4. 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.  

 

3.4.1. 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 
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προτεραιότητα εν όψει της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία του ΕΣΠΑ. 

 

3.4.2. 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 

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,  
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• διατροφολόγους,  

• επιδημιολόγους και  

• βιοστατιστικούς. 

 

Με βάση τα παραπάνω: 

• Ο Ν 2503/97 προβλέπει τη σύσταση 40 οργανικών θέσεων γιατρών Δημόσιας 

Υγείας. 

• 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.  

 

3.4.3. 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 3.4.3. 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. 
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Πίνακας 3.4.3: 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 

 

 

3.4.4. 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: 
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(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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3.5. Λειτουργική διασύνδεση υπηρεσιών  

 

3.5.1. 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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3.5.2. 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. 

 

3.5.3. 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 3.5.3.  
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Περίγραμμα 3.5.3:  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. 

 

3.5.4. 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 

όρους management και όχι ως μια πρωτοβουλία αλληλοβοήθειας. 

Η προσέγγιση της λειτουργικής διασύνδεσης μέσα από την οπτική αυτή, τοποθετεί το ζήτημα 
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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 3.5.4.  

 

Περίγραμμα 3.5.4: 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: 

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 
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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. 

• 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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

3.5.5. 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.  
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4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44  

ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  κκααιι  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  ΣΣχχεεδδίίοουυ  ΔΔρράάσσηηςς  γγιιαα  ττηη  

ΔΔηημμόόσσιιαα  ΥΥγγεείίαα  

Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρείται η κατάρτιση ενός αρχικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 

του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία και εξετάζονται οι δυνατότητες χρηματοδότησής του 

από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.  

 

4.1. Συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου Δράσης 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου δράσης για τη Δημόσια Υγεία φτάνει τα 

205.900.000 ευρώ και αναλύεται κατά στόχο όπως φαίνεται στον πίνακα 4.1. 

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 περίπου το 27% έκαστη από τον συνολικό προϋπολογισμό.  

Το δεύτερο κατά σειρά μεγέθους ποσοστό του προϋπολογισμού (13,5%) αφορά τις δράσεις 

του στόχου 9, που αφορούν την πληροφορική οργάνωση της Δημόσιας Υγείας.  

Οι δράσεις για την πληροφορική οργάνωση της Δημόσιας Υγείας αποτελούν το 10,3%, ενώ 

για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού το 9%. 

 



 

 

ΠΟΣΟ (χιλ. ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ
Στόχος 1. Διαμόρφωση εθνικής πολιτικής και καθορισμός στόχων

για τη Δημόσια Υγεία
7.400 3,59%

Στόχος 2. Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης της
υγείας του πληθυσμού

7.900 3,84%

Στόχος 3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας
Υγείας

12.100 5,88%

Στόχος 4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

14.900 7,24%

Στόχος 5. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών
ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση έκτακτων
κινδύνων και απειλών

4.350 2,11%

Στόχος 6. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών
περιβαλλοντικής υγείας

56.000 27,20%

Στόχος 7. Ενίσχυση των δράσεων για τη μείωση των παραγόντων
κινδύνου και την προώθηση της πρόληψης και
προαγωγής της υγείας σε όλες τις περιφέρειες

57.000 27,68%

Στόχος 8. Βελτίωση της επιστημονικής ποιότητας και εγκυρότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών

14.300 6,95%

Στόχος 9. Πληροφορική οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία 27.800 13,50%
Στόχος 10 Λογοδοσία και προβολή του συστήματος Δημόσιας Υγείας

και αναβάθμιση της επικοινωνιακής του πολιτικής
4.150 2,02%

ΣΥΝΟΛΟ 205.900 100,00%

Πίνακας 4.1 . Προϋπολογισμός του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία κατά στόχο (σε χιλ. ευρώ).

ΣΤΟΧΟΙ 
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4.2. 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 4.2. 

 

ΠΟΣΟ (χιλ. ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ
Ε.Π. Ε.Π. Βελτίωση διοικητικής ικανότητας 22.600 10,98%
Ε.Π. Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 57.850 28,10%
Ε.Π. Ε.Π. Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 23.300 11,32%
Ε.Π. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 0,00%
Ε.Π. Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση 27.800 13,50%
Ε.Π. Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 57.250 27,80%
Ε.Π. Π.Ε.Π. 16.100 7,82%
Ε.Π. Interreg 4 1.000 0,49%

ΣΥΝΟΛΟ 205.900 100,00%

Πίνακας 4.2 . Χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία από τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ

ΣΤΟΧΟΙ 

 
 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι η χρηματοδότηση του Σχεδίου κατανέμεται με ισόρροπο τρόπο 

σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Μεγαλύτερη συμμετοχή, σε ποσοστό 27,80%  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 4.2 

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.  
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4.3. Αναλυτικός προϋπολογισμός και χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης 

κατά στόχο και δράση. 

 
Στον πίνακα 4.3 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 

205.900.000 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.  

 



 

 

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 4.3.1  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 4.3 .2  Αναλυτικός προϋπολογισμός Στόχου 2 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 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 Ειδικά προγράμματα (ημερίδες) ευαισθητοποίησης - επιμόρφωσης
δασκάλων και καθηγητών σε θέματα δημόσιας υγείας

ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου 
Μάθηση

 7-9 2.000

3.9 Ενίσχυση της στελέχωσης των περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας

ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 
Ικανότητας

2 500

3.10 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 12.100

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.3.3  Αναλυτικός προϋπολογισμός Στόχου 3 του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, κατά δράση (σε χιλ. ευρώ).

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  
2007-2017 

 

139 



 

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 1.000

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 Τεχνική υποστήριξη του στόχου: Μελέτη ωρίμανσης για τις δράσεις 4.2

και 4.5. 
ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής 

Ικανότητας
4 400

ΣΥΝΟΛΟ 14.900

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.3.4  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 4.3.5  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 συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου
ύδατος.

ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη

2 5.000

6.5 Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων με "κατευθυντήριες οδηγίες" και 
"καλές πρακτικές" στην περιβαλλοντική υγεία

" 2 500

6.6 Ενίσχυση του εξοπλισμού των περιφερειακών και νομαρχιακών 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για την παρακολούθηση περιβαλλ. υγείας

ΕΠ Περιβάλλον - ΠΕΠ 2 2.000

ΣΥΝΟΛΟ 56.000

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.3.6  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 πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας σε

ειδικούς πληθυσμούς  
" 5.1-5.3 3.000

7.9 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας στο
μαθητικό πληθυσμό 

ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου 
Μάθηση

 1-3 6.000

7.10 Ενίσχυση της Αγωγής Υγείας στα σχολεία "  1-3 6.000
7.11 Δημιουργία συστήματος εποπτείας του σχολικού περιβάλλοντος για την

τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας
"  1-3 3.000

ΣΥΝΟΛΟ 57.000

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πίνακας 4.3.7  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 4.3.8  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 4.3.9  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 4.3.10  Αναλυτικός προϋπολογισμός Στόχου 10 του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, κατά δράση (σε χιλ. ευρώ).
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