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Προσωπικό

Δομές και διαθέσιμοι πόροι

Διοικητική δομή Υπουργείου

Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής του

Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας 

Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας 

Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Υπηρεσιακός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας 

Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες (2) 

Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων φορέων
Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) (7)
Νοσοκομεία του ΕΣΥ  (106)
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (9) / Φορείς εκτός Δημοσίου Τομείς – ΝΠΙΔ (104) 
/ Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπ. Υγείας  (48) / 
Ανώνυμες εταιρείες (5) / Σύλλογοι (13)

Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου & ΝΠΔΔ

73.480

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2023)

Ταμειακό σύνολο (σε χιλ. €)

€ 4.776.460.000

*Περιλαμβάνεται το τακτικό προσωπικό  του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων (εκτός ΝΠΙΔ), σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού- Οκτωβρίου 2022
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Διατύπωση Στόχων

Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού Προγραμματισμού

Βελτίωση των δεικτών υγείας του πληθυσμού και αναμόρφωση του συστήματος δημόσιας 
υγείας

Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος Υγείας

Αναβάθμιση Νοσοκομείων, υποδομών υγείας και ποιότητας υπηρεσιών

Στόχοι Υπουργείου Ποιοτική Δημόσια Υγεία για 
όλους τους Έλληνες

✔

✔

✔

✔
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Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας & Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων με 
Σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

✔

✔

Εξορθολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης με διατήρηση βιωσιμότητας της φαρμακευτικής 
αγοράς



2.i Στόχος 1. Βελτίωση των δεικτών υγείας του πληθυσμού και αναμόρφωση του συστήματος 
δημόσιας υγείας



Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2023

Στόχος 1: Βελτίωση των δεικτών υγείας του πληθυσμού και αναμόρφωση του συστήματος δημόσιας
υγείας

Ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος 
πρωτογενούς πρόληψης των παραγόντων 

κινδύνου που ευθύνονται για την 
εμφάνιση των κυριότερων χρόνιων 

νοσημάτων

• Μείωση της παχυσαρκίας σε πληθυσμό στόχο 2.002.670 παιδιών 0-18
• Μείωση υπερβαρότητας και παχυσαρκίας σε πληθυσμό στόχο 2.500.000 πολιτών (63% των 

4,000,000 εγγεγραμμένων σε προσωπικό ιατρό)
• Προώθηση της υγιεινής διατροφής στο σύνολο του πληθυσμού
• Προαγωγής της υγείας μητέρας-παιδιού-οικογένειας σε πληθυσμό στόχο 800.000 οικογενειών
• Παροχή συμβουλευτικής για την υγεία στο σύνολο των πολιτών με κινητό ή/και υπολογιστή
• Καμπάνια ενημέρωσης για την κατανάλωση του αλκοόλ στο σύνολο του πληθυσμού
• Πρόγραμμα  πρόληψης και διακοπής του καπνίσματος σε νέους

30% του 
προγράμματος

4ο τρίμηνο 2023

Ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος 
δευτερογενούς πρόληψης των 

κυριότερων χρόνιων νοσημάτων 

• Εξετάσεις πρόληψης καρκίνου του μαστού σε πληθυσμό στόχο 1.300.000 γυναικών
• Εξετάσεις πρόληψης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε πληθυσμό στόχο 2.432.000 γυναικών
• Εξετάσεις πρόληψης καρκίνου του παχέος εντέρου σε πληθυσμό στόχο 3,840,000 πολιτών
• Προσυμπτωματικός έλεγχος για καρδιαγγειακό κίνδυνο σε πληθυσμό στόχο 4,000,000 πολιτών
• Εξετάσεις πρόληψης σε ευπαθείς ομάδες σε απομακρυσμένες περιοχές

25% του 
προγράμματος

4ο τρίμηνο 2023

Ποσοστό υλοποίησης του προγράμματος 
αναμόρφωσης του συστήματος δημόσιας 

υγείας

• Αναμόρφωση του συστήματος δημόσιας υγείας για το σύνολο του πληθυσμού: 
o Ανάπτυξη μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης 
o Αναβάθμιση συστήματος ετοιμότητας και αντιμετώπισης εκτάκτων απειλών δημόσιας υγείας
o Health monitoring
o Ανάπτυξη συστήματος δημόσιας υγείας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
o Health Portal Δημόσιας Υγείας 
o Μεταρρύθμιση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας 

• Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση Ένωσης Ασθενών Ελλάδος για πληθυσμό στόχο 500.000 ασθενών

35% του 
προγράμματος

4ο τρίμηνο 2023
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Στόχος 1: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

1.1 Πρωτογενής πρόληψη των παραγόντων κινδύνου που ευθύνονται για την εμφάνιση των κυριότερων 
χρόνιων νοσημάτων

Υπουργός Υγείας

Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

1.2 Δευτερογενής πρόληψη των κυριότερων χρόνιων νοσημάτων 
Υπουργός Υγείας

Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

1.3 Αναμόρφωση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας
Υπουργός Υγείας

Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Στόχος 1. Βελτίωση των δεικτών υγείας του πληθυσμού και αναμόρφωση του συστήματος δημόσιας υγείας
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Εθνικό πρόγραμμα άσκησης και υγιεινής διατροφής / αντιμετώπιση παιδικής παχυσαρκίας - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, με παρεμβάσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης.
Στόχος είναι η μείωση του επιπολασμού της παχυσαρκίας στα παιδιά ηλικίας 2 έως 14 ετών, από 37,5% το 2019 σε 24,5% έως το 2024.
Πληθυσμός Στόχος: 2.002.670 (παιδιά 0-18)

Εθνικό πρόγραμμα για αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Διενέργεια ελέγχου παχυσαρκίας κατά την επίσκεψη των πολιτών στον προσωπικό ιατρό.
Βασικοί στόχοι είναι:
• Μείωση της παχυσαρκίας των ενηλίκων μέσω συμβουλευτικής και φαρμακευτικής αγωγής
• Ενίσχυση του θεσμού του προσωπικού ιατρού και ενίσχυση της εμπειρίας των πολιτών
Πληθυσμός Στόχος: Συνολικά: 2.500.000 (37,9% + 25% των 4,000,000 εγγεγραμμένων σε προσωπικό ιατρό που είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι

Εθνικό πρόγραμμα για προώθηση της υγιεινής διατροφής - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Ανάπτυξη εθνικής διατροφικής πολιτικής σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, τον ΕΦΕΤ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και η σχεδίαση και υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την πολιτική τροφίμων.
Στόχος η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του ελληνικού πληθυσμού και η συνακόλουθη προαγωγή της υγείας τους. 
Πληθυσμός Στόχος: Σύνολο του πληθυσμού της χώρας και εστίαση σε ευάλωτες ομάδες

Πρωτογενής πρόληψη των παραγόντων κινδύνου που ευθύνονται για την εμφάνιση των κυριότερων χρόνιων νοσημάτων1.1
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Εθνικό πρόγραμμα προαγωγής της υγείας μητέρας-παιδιού-οικογένειας - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Δημιουργία ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος πρώιμης ανίχνευσης, παρέμβασης και υποστήριξης της οικογένειας από τους παιδιάτρους με υποστήριξη ειδικών 
ψυχικής υγείας.
Στόχος του προγράμματος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των προβλημάτων ψυχικής υγείας σε γονείς καθώς και η ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων αλλά και η μείωση 
των συμπεριφορικών και αναπτυξιακών παραγόντων κινδύνου σε γονείς/φροντιστές και παιδιά.
Πληθυσμός Στόχος: Όλα τα παιδιά 0-12 ετών (800,000) και οι γονείς τους

Εφαρμογή συμβουλευτικής για την υγεία των πολιτών - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Δημιουργία, λειτουργία και συντήρησης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές για την παροχή συμβουλευτικής για την υγεία των πολιτών (health coach
app). Διεπαφή εφαρμογής με τα στοιχεία υγείας των πολιτών από ΗΔΙΚΑ, ΑΗΦΥ / φάκελου ασθενούς.
Πληθυσμός Στόχος: Σύνολο του πληθυσμού που είναι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου ή/και υπολογιστή

Εθνικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αλκοόλ (ΕΠΑΑ) - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025) 
Καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την κατανάλωση του αλκοόλ και την συνιστώμενη ημερήσια δόση σε διάφορα μέσα όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης
Πληθυσμός Στόχος: Σύνολο του πληθυσμού 

Προστασία νέων για την μείωση και τη διακοπή του καπνίσματος 
Καθορισμός πρωτοκόλλων και οδηγιών για την μείωση και την διακοπή του καπνίσματος των νέων προς τα αρμόδια υπουργεία για μετατροπή των δημόσιων 
οργανισμών σε φιλικούς προς τον υγιεινό τρόπο ζωής και μη φιλικό προς το κάπνισμα 
Πληθυσμός Στόχος: TBD (στρατιώτες, φοιτητές, αθλητές)

Πρωτογενής πρόληψη των παραγόντων κινδύνου που ευθύνονται για την εμφάνιση των κυριότερων χρόνιων νοσημάτων1.1
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Εθνικό πρόγραμμα για πρόληψη του καρκίνου του μαστού «Φώφη Γεννηματά» - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Διενέργεια προληπτικής εξέτασης ψηφιακής μαστογραφίας και επιπλέον εξέτασης υπερήχων στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο ιατρικώς. Στόχοι του 
προγράμματος είναι η: α) Συμμέτοχή τουλάχιστον το 50% των δικαιούχων, β) Μείωση νοσηρότητας και θνησιμότητας από τον καρκίνο του μαστού, γ) Συλλογή 
πληθυσμιακών δεδομένων
Πληθυσμός Στόχος: 1.300.000 γυναίκες

Εθνικό πρόγραμμα για πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Διενέργεια προληπτικής εξέτασης HPV DNA Test με μερική γονοτύπηση στις γυναίκες με ηλικία 30-65 και διενέργεια προληπτικής εξέτασης «Pap Test» στις γυναίκες με 
ηλικία 21-29 ενώ σε περίπτωση ευρημάτων προβλέπεται και διενέργεια κολποσκόπησης και βιοψίας. Στόχοι του προγράμματος είναι η: α) Συμμέτοχή τουλάχιστον το 
50% των δικαιούχων, β) Μείωση νοσηρότητας και θνησιμότητας από τον καρκίνο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, γ) Συλλογή πληθυσμιακών δεδομένων
Πληθυσμός Στόχος: 2.432.000 γυναίκες

Εθνικό πρόγραμμα για πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Διενέργεια προληπτικής εξέτασης κολονοσκόπησης. Στόχοι του προγράμματος είναι η: α) Συμμέτοχή τουλάχιστον το 50% των δικαιούχων, β) Μείωση νοσηρότητας και 
θνησιμότητας από τον καρκίνο του καρκίνου του παχέος εντέρου, γ) Συλλογή πληθυσμιακών δεδομένων
Πληθυσμός Στόχος: 3,840,000 

Δευτερογενής πρόληψη των κυριότερων χρόνιων νοσημάτων 1.2
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Εθνικό πρόγραμμα για πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών κινδύνων - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο με ένα σετ εξετάσεων για το λιπιδαιμικό προφίλ. Στόχοι του προγράμματος είναι η: α) Μείωση 
νοσηρότητας και θνησιμότητας από τον καρδιαγγειακά νοσήματα, β) Συλλογή πληθυσμιακών δεδομένων
Πληθυσμός Στόχος: 4.000.000 (εγγεγραμμένοι στον προσωπικό γιατρό, >18)

Εθνικό πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων σε ευπαθείς ομάδες σε απομακρυσμένες περιοχές - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025) 
Διενέργεια προληπτικών εξετάσεων σε ηλικιωμένους σε απομακρυσμένες περιοχές (ορεινές περιοχές, μικρά και πολύ μικρά νησιά) με Κινητές Ομάδες Υγείας

Δευτερογενής πρόληψη των κυριότερων χρόνιων νοσημάτων 1.2
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Εθνικός Μηχανισμός Επιδημιολογικής Επιτήρησης - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης Δημόσιας Υγείας (ΔΥ). Ο μηχανισμός περιλαμβάνει: ψηφιακά εργαλεία, διαδικασίες διαχείρισης 
δεδομένων, οργάνωση, ρυθμιστικό πλαίσιο, εκπαίδευση, πρότυπα ποιότητας. 
Πληθυσμός Στόχος: Σύνολο του πληθυσμού

Αναβάθμιση του Συστήματος Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Απειλών Δημόσιας Υγείας - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Δημιουργία κέντρου επιχειρήσεων στον ΕΟΔΥ, υλοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών, συστημάτων υποβοήθησης λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων για τη Δημόσια 
Υγεία, προγνωστικών μοντέλων. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων δημόσιας υγείας.
Πληθυσμός Στόχος: Σύνολο του πληθυσμού

Health monitoring - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Ανάπτυξη μοντέλου διαχείρισης δεδομένων δημόσιας υγείας, διαδικασίες συγκέντρωσης δεδομένων δημόσιας υγείας από υφιστάμενα συστήματα του δημοσίου, 
βελτίωση της διακυβέρνησης των δεδομένων. Στόχος είναι η χρήση των δεδομένων για την βελτίωση της δημόσιας υγείας και της έρευνας.
Πληθυσμός Στόχος: Σύνολο του πληθυσμού

Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του ρόλου της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Εξέλιξη της Ένωσης Ασθενών σε οργανισμό εποπτευόμενο από την ΓΓ Δημόσιας Υγείας, με ενίσχυση των δυνατοτήτων του οργανισμού μέσω της α) νομικής και 
λειτουργικής σχεδίασης, β) ενίσχυσης σε προσωπικό και υποδομές, γ) εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Στόχος είναι η μεταρρύθμιση και αναβάθμιση της Ένωσης Ασθενών ώστε να καταστεί ικανός φορέας «ενιαίας φωνής των ασθενών» με ενεργό ρόλο και συνεισφορά 
στην υγεία. Πληθυσμός Στόχος: 500.000 ασθενείς, που εκπροσωπούνται από 60 ενώσεις ασθενών

Αναμόρφωση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας1.3
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Αναδιοργάνωση ΕΟΔΥ - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Ενίσχυση του ΕΟΔΥ με καθορισμό της οργανωτικής δομής, σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασιών και ISO, εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας.
Πληθυσμός Στόχος: Σύνολο του πληθυσμού

Ανάπτυξη συστήματος δημόσιας υγείας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Αναμόρφωση του συστήματος δημόσιας υγείας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Πληθυσμός Στόχος: Σύνολο του πληθυσμού

Health Portal Δημόσιας Υγείας - Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» (2021-2025)
Ανάπτυξη Health Portal Δημόσιας Υγείας 
Πληθυσμός Στόχος: Σύνολο του πληθυσμού

Μεταρρύθμιση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα
Μηχανισμός Τεχνικής Υποστήριξης για τη Μεταρρύθμιση του Διοικητικού Συστήματος της Δημόσιας Υγείας (TSI) (2021-6/2023)
Πληθυσμός Στόχος: Σύνολο του πληθυσμού

Αναμόρφωση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας1.3
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Στόχος 2: Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος Υγείας 

Εθνικός Ψηφιακός Φάκελος Υγείας 
Η Εθνικός Ψηφιακός Φάκελος Υγείας, θα αποτελέσει μια καινοτόμα και ιατρικά αποτελεσματική νέα
ψηφιακή διαδικασία, με βάση την οποία θα υπάρχει συνολική παρακολούθηση του ιατρικού
φακέλου των ασθενών/πολιτών για κάθε ιατρική πράξη που έχει συντελεστεί. Θα συμβάλει στην
καλύτερη ιατρική παρακολούθηση, στον έλεγχο των δαπανών και στην βελτίωση των υπηρεσιών
συνολικά προς τους πολίτες.

Συγκεντρωμένη η ιατρική 
πληροφορία, για το 
σύνολο των πολιτών

3ο τρίμηνο 2023

Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

Σήμερα το ΕΔΙΤ, λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια σε μονάδες υγείας της 2ης ΥΠΕ με πολύ σημαντικά
αποτελέσματα. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα έχουμε καθολική εφαρμογή σε όλη τη χώρα,
λύνοντας πολλά ιατρικά θέματα σε απομακρυσμένες περιοχές (ορεινές, νησιωτικές κλπ)
συμβάλλοντας στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε μια σειρά από υπηρεσίες υγείας.

Στο σύνολο της χώρας, 
(σήμερα μόνο στη 2η

ΥΠΕ)

1ο τρίμηνο 2023

Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των 
Νοσοκομείων

Η ψηφιακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων, μέσω από ένα θεσμοθετημένο ελάχιστο επίπεδο
υπηρεσιών, είναι ο στόχος και η επιδίωξη του Υπ. Υγείας. Με το έργο αυτό, θα επιτευχθεί τόσο η
αναβάθμιση υποδομών, όσο και η αναβάθμιση του συνόλου των Πλ.Συστημάτων των Νοσοκομείων.
Η διασύνδεση μεταξύ τους, όσο και με τον Εθνικό Ψηφιακό Φάκελο, είναι το επόμενο σημαντικότερο
βήμα που θα υλοποιηθεί με το έργο.

Ψηφιακή Αναβάθμιση 
και Διασύνδεση 

Νοσοκομείων

3ο τρίμηνο 2023

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΕΟΠΥΥ

Σήμερα ο ΕΟΠΥΥ εξυπηρετεί πάνω από 30.000 συμβεβλημένους παρόχους έχοντας αναπτύξει
σημαντική τεχνογνωσία σε πλήθος ψηφιακές εφαρμογές. Με την υλοποίηση του Ψηφιακού
Μετασχηματισμού, θα ολοκληρώσει ψηφιακά το σύνολο των υπηρεσιών που εκτελεί και θα είναι σε
θέση να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πράξεις που θα υποβληθούν, να ελέγχει και να
εγκρίνει δαπάνες.

Real Time Έλεγχος και 
αποϋλοποίηση

διαδικασιών

1ο τρίμηνο 2023

Εθνικό Ψηφιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης 
του Καρκίνου

Παρακολούθηση 
νεοπλασιών και 

εφαρμογή πρωτοκόλλων

2ο τρίμηνο 2023

Η ανάπτυξη εθνικής ψηφιακής υποδομής για την υποστήριξη ογκολογικών ασθενών σε
αλληλεπίδρασή με το σύστημα υγείας θα βοηθήσει τους γιατρούς να προχωρήσουν σε έγκαιρες και
υψηλής ποιότητας θεραπευτικές αποφάσεις. Το σύστημα θα εγκατασταθεί συνολικά σε δώδεκα
ογκολογικά νοσοκομεία τα οποία θα διασυνδεθούν με στόχο την αποτελεσματική ενοποίηση και την
ασφαλή ανάλυση δεδομένων και την ανάπτυξη της γνώσης των ασθενών



Στόχος 2: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

2.1

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας 2020-2024
Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας είναι μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, με ορίζοντα δεκαετίας, του 
οποίου η πρώτη φάση εκτείνεται στο διάστημα 2021-2024. Ο στόχος της πρώτης φάσης είναι η 
ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών (υλικών και μη), η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία 
του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου, η δρομολόγηση των έργων αλλά και η παραγωγή των πρώτων 
σημαντικών, απτών αποτελεσμάτων.

Υπουργός Υγείας 

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

2.2

Στρατηγικό Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Υπουργείου Υγείας και φορέων του, μέσω αναβάθμισης των 
υπηρεσιών και των διαδικασιών τους.
Η  δράση αφορά στην κατάρτιση ενός Στρατηγικού Σχεδίου αναβάθμισης των υπηρεσιών (Διοικητικών, 
Οικονομικών, Προμηθειών, Διαχείρισης κλπ.) του  Υπ. Υγείας όσο και των εποπτευόμενων φορέων του.
Ειδικά με την έναρξη εφαρμογής του Gov_ERP που επίκειται να ξεκινήσει, είναι επιτακτικό να σχεδιαστεί μια 
συνολική και ολιστική προσέγγιση του συνόλου των συστημάτων και λειτουργιών του Υπ. Υγείας, με σκοπό 
τη λήψη αποφάσεων σε κάθε επίπεδο.    
Παράλληλα η αναβάθμιση της ΕΚΑΠΥ και η λειτουργία της ως εκτελεστικός βραχίονας του σχεδιασμού του 
Υπ. Υγείας, αναμένεται να επιφέρει εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να διοχετευτούν σε άλλες δράσεις. 

Υπουργός Υγείας 

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

Στόχος 2. Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος Υγείας
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Εθνικός Ψηφιακός Φάκελος Υγείας 
Το έργο αφορά την υλοποίηση ολοκληρωμένης πρόσβασης στα αρχεία υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών μέσα σε ένα ανοιχτό και διαλειτουργικό ψηφιακό δίκτυο 
υγείας συνδεδεμένων σημείων αιχμής συστημάτων φροντίδας

Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής
Στόχος του έργου είναι η τηλεϊατρική να γίνει ουσιαστικό συστατικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να ενσωματωθεί στο κύριο λειτουργίες

Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων
Η δράση αφορά την αξιολόγηση και τη βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Ελληνικών Νοσοκομείων και των δυνατοτήτων τους για την αντιμετώπιση των πρότυπα 
που απαιτούνται για ασφαλή, αποτελεσματική και αποδοτική υγειονομική περίθαλψη

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΕΟΠΥΥ
Στόχος του έργου είναι ο συνολικός ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού, με κύριο στόχο την εκκαθάριση σε πραγματικό χρόνο όλων των δαπανών υγείας που 
εισπράττει ο ΕΟΠΥΥ από τους παρόχους υγείας

Εθνικό Ψηφιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης του Καρκίνου
Είναι η ανάπτυξη μιας εθνικής ψηφιακής υποδομής για την υποστήριξη ογκολογικών ασθενών σε όλη την αλληλεπίδρασή τους με το σύστημα υγείας ενώ θα βοηθήσει 
τους γιατρούς να προχωρήσουν σε έγκαιρες και υψηλής ποιότητας θεραπευτικές αποφάσεις

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας 2020-20242.1
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Στόχος 3: Αναβάθμιση Νοσοκομείων, υποδομών υγείας και ποιότητας υπηρεσιών

Πρόσληψη τουλάχιστον 500 ιατρών 
κλάδου ΕΣΥ  

Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τουλάχιστον 500 ιατρούς κλάδου ΕΣΥ, μεταξύ των 
οποίων και Συντονιστές Διευθυντές. 

500 μόνιμοι 
γιατροί 

2ο τρίμηνο 2023

Οικονομικό κίνητρο για ιατρούς 
Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών  

Μηνιαίο επίδομα για τους ιατρούς που υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο 
θα διαφοροποιείται με βάση την κατοχή τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική. Θα αποτελέσει 
κίνητρο για την προσέλκυση ιατρών στα ΤΕΠ με απώτερο στόχο την πληρέστερη στελέχωση τους και 
την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της χώρας. 

Δικαιούχοι: 
> 1.000 ιατροί

1ο τρίμηνο 2023

Ανάθεση έργου/υπογραφή συμβάσεων 
κατασκευαστικών έργων για την 

ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των 
ΤΕΠ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ

Αναβάθμιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τις 
σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικής οργάνωσης και ορθολογικής σχεδίασης ενός ΤΕΠ, με βάση τη 
διεθνή εμπειρία και σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.

> 50 Νοσοκομεία 
του ΕΣΥ

4ο τρίμηνο 2023

Μείωση στους δείκτες 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στους 
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της 

χώρας 

Μείωση 20%

4ο τρίμηνο 2023

Εκτίμηση των βέλτιστων πρακτικών / εφαρμογή των δεσμών μέτρων πρόληψης. 



Στόχος 3: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

3.1

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας και της βιώσιμης διαχείρισής τους, μέσω της 
αξιοποίησης & αναβάθμισης των νοσοκομειακών υποδομών
Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της βελτίωσης των υποδομών των 
νοσοκομείων. Η δημιουργία, η ενίσχυση και η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και των κλινών με τη 
χρήση όλων των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελεί προτεραιότητα της δράσης. Ταυτόχρονα όμως 
θα εξεταστεί αναλυτικά και διεξοδικά το ζήτημα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να 
εξορθολογιστεί η δαπάνη, να μειωθούν τα κόστη συντηρήσεων και να χρησιμοποιηθούν νέοι τρόποι 
κάλυψης των αναγκών σε βιοϊατρικό εξοπλισμό με τρόπο διαφανή. 

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

3.2

Αξιολόγηση και ανασχεδιασμός των νοσοκομειακών υπηρεσιών και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
της διοίκησης των νοσοκομείων
Η  δράση αφορά στον ανασχεδιασμό του Χάρτη Υγείας και τη διασύνδεση των δομών υγείας, με στόχο την 
κάλυψη των αναγκών σε ιατρικές ειδικότητες και την ασφαλή και έγκαιρη παροχή υπηρεσιών υγείας. Η 
αξιολόγηση των νοσοκομειακών δομών και υπηρεσιών που γίνεται από τον ΟΔΙΠΥ και η εφαρμογή του νέου 
συστήματος διακυβέρνησης των νοσοκομείων θα λειτουργήσουν συνδυαστικά για την υλοποίηση της 
δράσης και τον ανασχεδιασμό του Χάρτη Υγείας. 

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

3.3

Ενίσχυση της λειτουργίας των ΤΕΠ & παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών επείγουσας νοσοκομειακής 
φροντίδας 
Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των ΤΕΠ και της θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους και θέσπιση 
οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών στην εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής.

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

Στόχος 3. Αναβάθμιση Νοσοκομείων, υποδομών υγείας και ποιότητας υπηρεσιών  
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Στόχος 3: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

3.4
Ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού του ΕΣΥ
Αλλαγή της διαδικασίας κρίσης ιατρών κλάδου ΕΣΥ, δυνατότητα προκήρυξης θέσεων μερικής απασχόλησης, 
επιλογή και αξιολόγηση συντονιστών διευθυντών, αξιολόγηση επικουρικού ιατρικού προσωπικού

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

3.5
Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ιατρών
Μέσω της προκαταρκτικής κλινικής άσκησης και της δημιουργίας ομάδων νοσοκομείων ανά ειδικότητα για 
την εκ περιτροπής άσκηση των ιατρών σε αυτά. 

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

3.6

Διαμόρφωση ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για τη μαιευτική περίθαλψη 
Προαγωγή του φυσικού τοκετού μέσω της δημιουργίας κέντρων φυσικού τοκετού σε επιλεγμένα δημόσια 
νοσοκομεία και θέσπιση θεσμικού πλαισίου για την παροχή κατ’οίκον μαιευτικής φροντίδας – «Μαίες στο 
σπίτι». 

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

3.7
Κεντρικοποίηση Προμηθειών Υγείας 
Εφαρμογή νέων κεντρικών διαγωνισμών στα Νοσοκομεία, αύξηση του επιπέδου νομιμότητας των αγορών 
των νοσοκομείων, αύξηση του βαθμού ελέγχου των νοσοκομειακών αγορών.

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

Στόχος 3. Αναβάθμιση Νοσοκομείων, υποδομών υγείας και ποιότητας υπηρεσιών  

23



Στόχος 3: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

3.8 Λειτουργία Απογευματινών Χειρουργείων σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

3.9 Δράσεις για την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

3.10 Προώθηση των Κλινικών Μελετών με στόχο την ανάπτυξη της Έρευνας και της Νέας Τεχνολογίας
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

Στόχος 3. Αναβάθμιση Νοσοκομείων, υποδομών υγείας και ποιότητας υπηρεσιών  
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα

Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «H Σωτηρία»

Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση των Εργαστηρίων Κυτταρικής και Γενετικής Θεραπείας και Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«Παπανικολάου»

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας και της βιώσιμης διαχείρισής τους, μέσω της αξιοποίησης & αναβάθμισης 
των νοσοκομειακών υποδομών3.1
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ανασχεδιασμός του Χάρτη Υγείας 
Ανάπτυξη ενός Τεκμηριωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Υγείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες υγείας του πληθυσμού, να 
γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ αυτών των αναγκών και της παροχής των υπηρεσιών υγείας, και να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανομή των υπηρεσιών υγείας ταυτόχρονα με 
την αποδοτική χρήση των πόρων. 

Αξιολόγηση και ανασχεδιασμός των νοσοκομειακών υπηρεσιών και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης των νοσοκομείων3.2
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Μηνιαίο επίδομα για τους ιατρούς που υπηρετούν σε ΤΕΠ 
Διαφοροποίηση ύψους επιδόματος με βάση την κατοχή τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική 

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός των ΤΕΠ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ
Αναβάθμιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικής οργάνωσης και ορθολογικής σχεδίασης ενός ΤΕΠ, με βάση τη διεθνή εμπειρία και σύμφωνα με διεθνείς 
προδιαγραφές.

Ανασχεδιασμός τρόπου εφημέρευσης των ΤΕΠ
Εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την πρότυπη λειτουργία της εφημερίας των Νοσοκομείων 

Ενίσχυση της λειτουργίας των ΤΕΠ & παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών επείγουσας νοσοκομειακής φροντίδας 3.3
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Διαδικασία κρίσης ιατρών κλάδου ΕΣΥ
Αλλαγή υφιστάμενης διαδικασίας για την επίσπευση της επιλογής & πρόσληψης ιατρών κλάδου ΕΣΥ 

Αξιολόγηση Επικουρικού Ιατρικού & οδοντιατρικού Προσωπικού 
Θεσμοθέτηση ετήσιας διαδικασίας αξιολόγησης 

Επιλογή & Αξιολόγηση Συντονιστών Διευθυντών 
Θεσμοθέτηση κριτηρίων και διαδικασίας 

Ιατροί μερικής απασχόλησης στο ΕΣΥ 
Θέσπιση δυνατότητας προκήρυξης θέσεων μερικής απασχόλησης με τριετή θητεία 

Ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού του ΕΣΥ3.4
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Προκαταρκτική κλινική άσκηση (Foundation course)
Η ενίσχυση της κλινικής εκπαίδευσης των αποφοίτων Ιατρικής, μέσω προγράμματος εξάμηνης αμειβόμενης κλινικής άσκησης σε κλινικές του παθολογικού ή 
χειρουργικού τομέα, καθώς και σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία. 

Δημιουργία ομάδων Νοσοκομείων ανά ειδικότητα
Ορίζονται ομάδες νοσοκομείων ανά ειδικότητα και οι προς άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ιατροί θα ασκούνται κυκλικά σε όλα τα νοσοκομεία της ίδιας ομάδας, 
με στόχο την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας.

Αριθμός θέσεων ειδικευομένων ανά ειδικότητα και ανά Νοσοκομείο 
Ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα και ανά νοσοκομείο καθορίζεται με γνώμονα τις ανάγκες των κατοίκων της χώρας και των επισκεπτών της.

Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ιατρών3.5
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Προαγωγή μη παρεμβατικού (φυσικού) τοκετού 
Παροχή υπηρεσιών μη παρεμβατικού τοκετού μέσω κέντρων φυσικού τοκετού

Υπηρεσίες κατ’ οίκον μαιευτικής φροντίδας – «Μαίες στο Σπίτι» 
Ανάπτυξη κατ’ οίκον μαιευτικής φροντίδας για την παροχή υπηρεσιών στην οικία τους σε έγκυες, λεχωίδες και νεογνά.

Διαμόρφωση ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για τη μαιευτική περίθαλψη 3.6
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Διενέργεια Κεντρικών Διαγωνισμών
Εφαρμογή νέων κεντρικών διαγωνισμών στα Νοσοκομεία, αύξηση του επιπέδου νομιμότητας των αγορών των νοσοκομείων, αύξηση του βαθμού ελέγχου των 
νοσοκομειακών αγορών.

Κεντρική Τιμολόγηση Νοσοκομειακού Φαρμάκου
Η ΕΚΑΠΥ γίνεται κεντρικός αγοραστής για το Νοσοκομειακό Φάρμακο. Τα Νοσοκομεία θα θέτουν τις παραγγελίες τους μέσω ειδικής πλατφόρμας παραγγελιών, και στο 
τέλος του μήνα οι εταιρείες τιμολογούν κεντρικά την ΕΚΑΠΥ. 

Κεντρικοποίηση Προμηθειών Υγείας 3.7
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων κατά την ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων 

Λειτουργία Απογευματινών Χειρουργείων σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ 3.8
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Εκπαίδευση και πιστοποίηση των Νοσηλευτών Επιτήρησης Λοιμώξεων
Πρόγραμμα εκπαίδευσης / διαπίστευσης των Νοσηλευτών Επιτήρησης Λοιμώξεων το οποίο προσφέρεται μέσω της Νοσηλευτικής Σχολής του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόγραμμα Εφαρμογής Βέλτιστων Πρακτικών 
Εκτίμηση των βέλτιστων πρακτικών / εφαρμογή των δεσμών μέτρων πρόληψης. Υποστήριξη από το Institute of Healthcare Improvement με την πρώτη παρέμβαση να 
πραγματοποιείται για CLABSI καθώς και για την υγιεινή των χεριών σε 10 νοσοκομεία. Παρακολούθηση και έλεγχος των βέλτιστων πρακτικών καθώς και συνεργασία με 
το CDC των ΗΠΑ με χρηματοδότηση πρωτοβουλιών.

Επιτήρηση Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 

Δράσεις για την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων 3.9
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τη διαδικασία υλοποίησης κλινικών δοκιμών στα νοσοκομεία.

Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής των κλινικών δοκιμών σε όλο το στάδιο της διαδικασίας

Εφαρμογή Πιλοτικής Λειτουργίας Γραφείου Κλινικών Μελετών σε Νοσοκομεία της επικράτειας

Προώθηση των Κλινικών Μελετών με στόχο την ανάπτυξη της Έρευνας και της Νέας Τεχνολογίας3.10
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2.iv Στόχος 4. Εξορθολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης με διατήρηση 
βιωσιμότητας της φαρμακευτικής αγοράς
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Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2023
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Στόχος 4: Εξορθολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης με διατήρηση βιωσιμότητας της φαρμακευτικής αγοράς

Μείωση του clawback 

Με τον Νόμο 4837/2021 (ΦΕΚ 178/ 01.10.2021)  έχει νομοθετηθεί η μείωση του clawback και ο 
εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης.  Το άρθρο 77 του νόμου θέτει ως όριο το συνολικό 
ύψος αυτόματης επιστροφής του έτος 2020 και σε περίπτωση υπέρβασης επιβαρύνεται ο κρατικός 
προϋπολογισμός με συγκεκριμένα ποσά (ρήτρα συνυπευθυνότητας).

€ 150 εκ. 

4ο τρίμηνο 2023

Εξορθολογισμός της δαπάνης για Βιταμίνη 
D, μαγνήσιο και σίδηρο 

Επαναξιολόγηση και παραπομπή στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης φαρμάκων με αναίτια αύξηση της 
κατανάλωσης τους. 
Κλειστός προϋπολογισμός σε φάρμακα χαμηλής θεραπευτικής αξίας (βιταμίνη D, μαγνήσιο, σίδηρος 
με μείωση από τα € 110 εκ στα € 40 εκ.)  

Εκτίμηση 
οφέλους: € 70 εκ. 

4ο τρίμηνο 2023

Κίνητρα μεταφοράς φαρμάκων μικρής 
θεραπευτικής αξίας από την λίστα 

αποζημίωσης στη μη αποζημιούμενη
λίστα

Επαναξιολόγηση και μεταφορά φαρμάκων μικρής θεραπευτικής αξίας από την λίστα αποζημίωσης 
στη μη αποζημιούμενη λίστα και παροχή κινήτρων 

Εκτίμηση οφέλους: 
€ 100 εκ. 

4ο τρίμηνο 2023

Εξορθολογισμός της φαρμακευτικής 
δαπάνης των ανασφαλίστων 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η δαπάνη φαρμάκων και εξετάσεων των ανασφάλιστων που επιβαρύνει τον 
ΕΟΠΥΥ, έχει φθάσει τα 310 εκατ. ευρώ. Με τον  Ν. 4865, 238 Α'/04.12.2021, η συνταγογράφηση
στους ανασφάλιστους θα γίνεται μόνο στις δημόσιες δομές, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν 
περιπτώσεις προκλητής ζήτησης. Το μέτρο αναμένεται να επιφέρει εξορθολογισμό € 60 εκ. Τα 
υπόλοιπα θα εξασφαλιστούν από άλλους πόρους. 

€ 60 εκ. 

4ο τρίμηνο 2023

Εντατικοποίηση διαπραγματεύσεων 
4ο τρίμηνο 2023

Οι κλειστοί προϋπολογισμοί για το 2022 έκλεισαν στα € 750 εκ. για τον ΕΟΠΥΥ με εκπτώσεις € 348 εκ. 
και € 170 εκ. για τα νοσοκομεία με εκπτώσεις γύρω στα € 80 εκ. Επιπλέον για το 2023 έκλεισαν € 770 
εκ κλειστοί προϋπολογισμοί. Φαίνεται ότι εντός του 2023 θα ξεπεραστεί  το €  1,2 δις.

€ 1,1 δις με εκπτώσεις 
> € 500 εκ. 



Στόχος 4: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

4.1 Εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης Υπουργός Υγείας 

4.2 Εξορθολογισμός της κατανάλωσης Υπουργός Υγείας 

4.3 Αλλαγή υποδείγματος λειτουργίας ΕΟΠΥΥ Υπουργός Υγείας 

Στόχος 4. Εξορθολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης με διατήρηση βιωσιμότητας της φαρμακευτικής αγοράς
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Εντατικοποίηση διαπραγματεύσεων 

Ανάπτυξη δεικτών εφαρμογής συνταγογραφικών οδηγιών μέσα στα Νοσοκομεία 

Ανάπτυξη και έλεγχος πολυφαρμακίας με στόχευση την ηλικιακή ομάδα 60+
Ανάλυση δεδομένων από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση για δικαιούχους περίθαλψης άνω των 60 ετών με βάση τα στοιχεία του 2022. 
Ανάπτυξη πρωτοκόλλου μέσω Επιτροπής παρακολούθησης φαρμακευτικής δαπάνης

Εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης4.1
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ανάπτυξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων παθήσεων που σχετίζονται με τις 10 πιο δαπανηρές δραστικές ουσίες

Κωδικοποίηση με βάση την άδεια κυκλοφορίας (φίλτρα SPC)

Ανάπτυξη «Σάρωσης Ορίζοντα» (Horizon Scanning)

Αύξηση φαρμάκων που εγκρίνονται μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης 

Ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης θεραπευτικών πρωτοκόλλων 

Εξορθολογισμός της κατανάλωσης 4.2
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Σχεδιασμός και εφαρμογή κανόνων Ποιότητας στην αποζημίωση Γενικών Κλινικών και Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας (ΚΑΑ-ΚΝ) 
από τον ΕΟΠΥΥ

Εφαρμογή ελέγχων σε πραγματικό χρόνο στις για προέγκριση παροχών ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Επιθεμάτων) από τον ΕΟΠΥΥ

Αλλαγή υποδείγματος λειτουργίας ΕΟΠΥΥ 4.3
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2.v Στόχος 5. Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας 
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Στόχος 5: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2023
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Στόχος 5: Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Συνέχιση εμβολιαστικού προγράμματος 
έναντι του Covid-19

Ενόψει α) της εμφάνισης νέων μεταλλάξεων του Covid-19, β) των συστάσεων της ΕΕΕ για χορήγηση 
1ης & 2ης αναμνηστικής δόσης και γ) της επικείμενης παραλαβής νέου τύπου εμβολίων η συμμετοχή 
και οι δράσεις της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο εμβολιαστικό πρόγραμμα θα συνεχιστούν 
και το 2023  με στόχο την επίτευξη υψηλότερου ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης του γενικού 
πληθυσμού.

75%

4ο τρίμηνο 2023

Αύξηση ποσοστού ασθενών με χρόνιες 
παθήσεις που απευθύνονται στην ΠΦΥ με 
ταυτόχρονη ανάπτυξη υπηρεσιών για τη 

διαχείρισή τους

Με τη ψήφιση του ν. 4931/2022 και την εγγραφή των πολιτών στον προσωπικό ιατρό  θα υπάρξει 
καλύτερη και συντονισμένη αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών στην ΠΦΥ.

80%

4o  τρίμηνο 2023

Ψηφιοποίηση συστήματος
ΠΦΥ με συμπλήρωση του ΑΗΦΥ

Ψηφιακή διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας με τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή και 
συμπλήρωση του με εξετάσεις αιματολογικές, βιοχημικές και απεικονιστικές για την παρακολούθηση 
της υγείας του. 

100%

4ο τρίμηνο 2023

Υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Ολοκλήρωση της εγγραφής σε ΠΙ του 
πληθυσμού στο 70% 

Με το ν.4931/2022  και με σκοπό την αναδιάρθρωση  του συστήματος  ΠΦΥ καθιερώθηκε ο θεσμός 
του Προσωπικού Ιατρού ενώ σταδιακά με την έκδοση  των σχετικών εξουσιοδοτικών πράξεων (Υ.Α.& 
Κ.Υ.Α)  για την πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

70%

1ο τρίμηνο 2023



Στόχος 5: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

5.1 Συνέχιση της συμμετοχής των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη διαχείριση υγειονομικών 
κρίσεων (πανδημία Covid-19)

Υπουργός Υγείας

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 

5.2 Καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Υπουργός Υγείας

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 

5.3 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε δομές Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας

Υπουργός Υγείας

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 

Στόχος 5. Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
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Στόχος 5: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

5.4 Ολιστική αντιμετώπιση της φροντίδας του πληθυσμού (Integrated Health Care)

Υπουργός Υγείας

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 

5.5 Διαχείριση και συντονισμός της παρακολούθησης των χρόνιων παθήσεων 

Υπουργός Υγείας

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 

5.6 Ψηφιοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στους ασθενείς

Υπουργός Υγείας

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 

Στόχος 5. Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης  του γενικού πληθυσμού  με επικαιροποιημενα εμβόλια έναντι μεταλλάξεων του Covid-19

Ενίσχυση  υφιστάμενων δομών ΠΦΥ
με την αξιοποίηση Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ)  για  τη διενέργεια κατ΄ οίκον εμβολιασμών

Συνέχιση της συμμετοχής των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη διαχείριση υγειονομικών κρίσεων (πανδημία Covid-19)5.1
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Πλήρη εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού  ιατρού (ΠΙ) για την παραπομπή και καθοδήγηση των πολιτών μέσα στο ΕΣΥ και την υλοποίηση προληπτικών 
προγραμμάτων
Αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης  του γενικού πληθυσμού  με επικαιροποιημενα εμβόλια έναντι μεταλλάξεων του Covid-19

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των δομών  ΠΦΥ 
με σκοπό την ισόρροπη κατανομή τους και την περιφερειακή ανακατανομή. 

Ενίσχυση δικτύου της ΠΦΥ 
με τη διατήρηση/ενεργοποίηση των ΤΟΜΥ-ΚΟΜΥ ΠΦΥ σε νησιωτικές και ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές

Καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 5.2
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Αναβάθμιση υποδομών – κτιριακών εγκαταστάσεων δομών ΠΦΥ σύμφωνα με τα αιτήματα των Υ.ΠΕ.
στο πλαίσιο ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας.

Αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δομών ΠΦΥ 
για την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού ΠΦΥ  
στις σύγχρονες πρακτικές με στόχο  την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών  στην πρωτοβάθμια περίθαλψη  και στην καταπολέμηση των διακρίσεων (π.χ. Ρομά, ΛΟΑΤΚΙ+, 
πρόσφυγες) (ΛΟΑΤΚΙ+)

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 5.3
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ)

Ανάπτυξη κατ’ οίκον νοσηλείας σε Μονάδες και φορείς της ΠΦΥ
για παροχή υπηρεσιών και φροντίδας υγείας στην οικία σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και ηλικιωμένους, συμπεριλαμβανομένης και της οδοντιατρικής φροντίδας

Κινητές Ομάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΟΜΥ)
Παροχή υπηρεσιών και φροντίδας υγείας σε πολίτες που διαμένουν σε νησιωτικές και ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές

Ολιστική αντιμετώπιση της φροντίδας του πληθυσμού (Integrated Health Care)5.4
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Αντιμετώπιση Χρόνιων Ασθενειών εντός των δομών ΠΦΥ
για την αποτελεσματική, έγκαιρη και συντονισμένη θεραπευτική αγωγή σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
υγειονομικής περίθαλψης με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου για τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών

Διαχείριση και συντονισμός της παρακολούθησης των χρόνιων παθήσεων 5.5
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς

Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού

Δημιουργία Συστήματος Τηλεϊατρικής στην ΠΦΥ και διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα

Ψηφιοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς5.6
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2.vi Στόχος 6. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας & 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα  
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Στόχος 6: Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας & αντιμετώπισης των 
εξαρτήσεων με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα  

Υλοποίηση Δράσεων για Έγκαιρη 
Παρέμβαση με στόχο την πρόληψη στην 

ψύχωση

Τα προγράμματα Έγκαιρης παρέμβασης στην Ψύχωση , έχουν ως στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών στα πρώιμα στάδια,(ηλικίες 16-25), 
ώστε να ελαχιστοποιήσει τις μακροχρόνιες επιπτώσεις από την εξέλιξή τους και να αποτρέψει τις 
υποτροπές. Θα ιδρυθούν εντός του 1ου τριμήνου 2023 8 μονάδες και άλλες τρεις έως το 3ο τρίμηνο.

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων 
ψυχοεκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης του γενικού πληθυσμού, 
ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, 

παροχής ψυχολογικής υποστήριξης σε 
ασθενείς με χρόνια νοσήματα

Τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης θα λειτουργήσουν με στελέχωση εξειδικευμένου 
προσωπικού όπως ψυχολόγοι,  ψυχίατροί ή νοσηλευτές με εξειδίκευση στην ψυχική υγεία –
ψυχιατρική, και κοινωνικοί λειτουργοί. Παρέχουν αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση σε θέματα 
ψυχικής υγείας, πρόληψης και  συμβουλευτικής του γενικού πληθυσμού. Ήδη έχει ξεκινήσει από το 
3ο τρίμηνο του 2022 πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης μέσω της γραμμής 10306.

Άλλες δράσεις στον τομέα της ψυχικής 
υγείας/Δράσεις  ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης και ενδυνάμωσης του 
γενικού πληθυσμού 

Διατήρηση προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης  για τους πληγέντες της 
Εύβοιας (έχει ξεκινήσει από το 3ο τρίμηνο του 2022), υλοποίηση θεραπευτικών προγραμμάτων μέσω 
τέχνης και υλοποίηση προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης για τα παιδιά που πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη και των οικογενειών τους.

Υλοποίηση Προγραμμάτων 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων Covid-19 

Παρεμβάσεις για την ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του covid-19. Απευθύνονται:  α) στους πάσχοντες με Covid-19, β) στους επιβιώσαντες,  
γ) στις οικογένειες δ) στους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του Covid-19 (ενδο-
εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών),  ε)στο γενικό πληθυσμό, ε) στους ανέργους, στ) στις ευάλωτες 
ομάδες. Έχει ήδη ξεκινήσει από το 3ο τρίμηνο του 2022 το πρόγραμμα «κανένας μόνος στην 
πανδημία».

Ωφελούμενοι 
1.000 άτομα

4ο τρίμηνο 2023

4ο τρίμηνο 2023

4ο τρίμηνο 2023

4ο τρίμηνο 2023

Ωφελούμενοι 
2.000 άτομα

Ωφελούμενοι 
2.500 άτομα

Ωφελούμενοι 
2.500 άτομα
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Στόχος 6: Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας & αντιμετώπισης των 
εξαρτήσεων με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα  

Υλοποίηση Πρωτοβουλιών για την 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη & πρόληψη 

στην Άνοια & Altzheimers – Δράσεις 
Ψυχογηριατρικής

Ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων ψυχογηριατρικής για την υποστήριξη ασθενών που πάσχουν 
από Άνοια και Altzheimer's, των οικογενειών και των φροντιστών τους σε συνδυασμό με την ίδρυση 
και λειτουργία νέων μονάδων ψυχικής υγείας και την Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου ασθενών για 
την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ασθένειας. Στο 1ο τρίμηνο του 2023 θα ιδρυθούν και θα 
λειτουργούν 18 μονάδες για την άνοια. 

Δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης 
των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στο 

γενικό πληθυσμό

Διαμόρφωση, συμπλήρωση, τροποποίηση νομοθετικού – θεσμικού πλαισίου για τον τομέα της 
Ψυχικής Υγείας & των εξαρτήσεων,  με στόχο τη βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την 
πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική & επαγγελματική επανένταξη των πασχόντων, και την υποστήριξη 
των οικογενειών τους. Ξεκίνησε ήδη η υλοποίηση του προγράμματος «Ειδικό Κέντρο 
Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας ατόμων εξαρτημένων από το Οινόπνευμα.

Εκπαίδευση επαγγελματιών στον τομέα 
της ψυχικής υγείας και απεξάρτησης

H ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών μονάδων 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης & αποκατάστασης αποτελεί βασική απαίτηση μίας σύγχρονης, 
επικαιροποιημένης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την υγεία γενικότερα  και ειδικότερα για την 
ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα.

Δημιουργία νέων μονάδων παροχής 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας  για παιδιά, 

εφήβους, και ενήλικες και τις οικογένειές 
τους

Ανάπτυξη υπηρεσιών και μονάδων στοχευμένων σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες όπως κέντρα 
ημέρας και κινητές μονάδες ψυχικής υγείας, κέντρα ημέρας στήριξης της οικογένειας, εργαζομένων, 
κέντρα ημέρας για διατροφικές διαταραχές, πρόγραμμα για νεανικό διαβήτη), ώστε να μειωθεί το 
βάρος της ασθένειας στον ενήλικο πληθυσμό. Ήδη έχει εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία 11 νέων 
μονάδων στο 1ο τρίμηνο του 2023.

Ωφελούμενοι 
1.500 άτομα

4ο τρίμηνο 2023

4ο τρίμηνο 2023

4ο τρίμηνο 2023

4ο τρίμηνο 2023

Ωφελούμενοι 
1.000 άτομα

Ωφελούμενοι 
2.000 άτομα

Ωφελούμενοι 
2.000 άτομα



Στόχος 6: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

6.1 Ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας στη κατεύθυνση της πρόληψης-πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας & 
αποκατάστασης Υφυπουργός Υγείας

6.2 Ενίσχυση της υποστήριξης της απεξάρτησης από διαφορετικές μορφές εξαρτήσεων σύγχρονων & 
παραδοσιακών Υφυπουργός Υγείας

6.3 Συμβουλευτική  & ψυχολογική  Υποστήριξη ανηλίκων, εφήβων, τρίτης ηλικίας & μελών της οικογένειας, 
καθώς και  νοσούντων με χρόνιες ασθένειες Υφυπουργός Υγείας

Στόχος 6. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας & αντιμετώπισης των εξαρτήσεων με 
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 
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Στόχος 6: Δράσεις

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου 

(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / 
Ειδικός Γραμματέας)

6.4 Υπηρεσίες υποστήριξης του Γενικού Πληθυσμού - Ενίσχυση της Ποιότητας Ζωής Υφυπουργός Υγείας

6.5 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19 στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας Υφυπουργός Υγείας

6.6 Υλοποίηση Πρωτοβουλιών για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη & πρόληψη παιδιών &  εφήβων Υφυπουργός Υγείας

Στόχος 6. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας & αντιμετώπισης των εξαρτήσεων με 
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (ξενώνες, οικοτροφεία)

Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (κέντρα ημέρας, κινητές μονάδες)

Δημιουργία Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση 

Αναμόρφωση νομικού πλαισίου ακούσιας νοσηλείας ψυχικά ασθενών σε Συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Διαμόρφωση νομικού πλαισίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για τη λειτουργία Κέντρων Ημέρας υποστήριξης φοιτητών σε 5 πανεπιστήμια

Αναβάθμιση Γνώσεων / Δεξιοτήτων και Πιστοποίηση των Εργαζομένων σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας 

Ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας στη κατεύθυνση της πρόληψης-πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας & αποκατάστασης 6.1
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ανάπτυξη συστήματος τηλεψυχιατρικής «Smart Mental Health» 
για διάγνωση & υποστήριξη για διάγνωση & υποστήριξη. Η διαδικτυακή εφαρμογή – πλατφόρμα επιτρέπει μία αρχική, εξ’ αποστάσεως αξιολόγηση της κατάστασης της 
υγείας τους και υποστήριξη.

Διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία

Ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας στη κατεύθυνση της πρόληψης-πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας & αποκατάστασης 6.1
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Δράσεις ΟΚΑΝΑ κατά της πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στο γενικό πληθυσμό

Δράσεις ΚΕΘΕΑ κατά της πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στο γενικό πληθυσμό

Ειδικό Κέντρο Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας ατόμων εξαρτημένων από το Οινόπνευμα

Εφαρμογή ενημέρωσης και παρεμβάσεων προς τον γενικό πληθυσμό κατά της χρήσης παράνομων και νόμιμων ουσιών, τα τυχερά παίγνια, την ανορεξία, βουλιμία 

Δημιουργία προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, σε θέματα εξαρτήσεων παιδιών και εφήβων, για επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά.
Συνεργασία με Πανεπιστημιακούς φορείς, ΚΕΘΕΑ

Εισαγωγή νομοθετικού- ρυθμιστικού πλαισίου για τους πάσης φύσεως ιδιώτες και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης

Ενίσχυση της υποστήριξης της απεξάρτησης από διαφορετικές μορφές εξαρτήσεων σύγχρονων & παραδοσιακών6.2
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος ψυχοεκπαίδευσης και θεραπευτικής υποστήριξης παιδιών που πάσχουν από αυτισμό και των οικογενειών τους

Σχεδιασμός και εφαρμογής προγραμμάτων ανταλλαγής εμπειρίας, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με άλλες θεραπευτικές κοινότητες

Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου ασθενών που πάσχουν από Άνοια και Altzheimer's και των φροντιστών τους

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ψυχοεκπαίδευσης μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 10306 

Ανάπτυξη προγραμμάτων για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα

Αναβάθμιση και ενίσχυση της προσβασιμότητας στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης ασθενών με άνοια 1102 και των φροντιστών τους και στην τηλεφωνική 
γραμμή υποστήριξης ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους και καπνιστών 2152152121

Συμβουλευτική  & ψυχολογική  Υποστήριξη ανηλίκων, εφήβων, τρίτης ηλικίας & μελών της οικογένειας, καθώς και  νοσούντων με 
χρόνιες ασθένειες 6.3
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Υλοποίηση προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης για τα παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και των οικογενειών τους

Διατήρηση προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης  για τους πληγέντες της Εύβοιας 

Ανάπτυξη  2 κέντρων ημέρας και προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τις τέχνες και τον πολιτισμό ως προληπτική και θεραπευτική αγωγή για την προαγωγή  της 
ψυχικής υγείας και ευεξίας των πολιτών, στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείο Υγείας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Δημιουργία Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  για το γενικό πληθυσμό
Στόχος: η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε  φαινόμενα διαφορετικών διαταραχών, όπως στρες, άγχος, μελαγχολία-κατάθλιψη 

Ενίσχυση της λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) για την υποστήριξη  της επανένταξης των ψυχικά πασχόντων στην 
κοινωνία

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ανέργων 
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανέργων, πρόληψη αυτοκτονικότητας, συμβουλευτική, θεραπευτική αντιμετώπιση κατάθλιψης και λοιπών προβλημάτων ψυχικής υγείας

Υπηρεσίες υποστήριξης του Γενικού Πληθυσμού - Ενίσχυση της Ποιότητας Ζωής6.4
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος προώθησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ψυχική υγεία παιδιών & εφήβων συνεπεία του COVID-19

Τηλεφωνική Γραμμή αντιμετώπισης των μακροπρόθεσμων συνεπειών της πανδημίας COVID-19 (long COVID-effect) στην Ψυχική Υγεία (10306)

Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας μέσω διαδικτύου «Κανένας Μόνος στην Πανδημία»

Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού για την καταπολέμηση του στίγματος ασθενών με Covid-19

Προώθηση της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19 στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας6.5
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Σχεδιασμός και υλοποίηση 5ετούς επιστημονικού έργου υποστήριξης Παιδιών & Εφήβων, σε συνεργασία με το Child Mind Institute, με έδρα τη Νέα Υόρκη
Το έργο θα υλοποιηθεί με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο στου Προγράμματος Πρωτοβουλία για την Υγεία - https://camhi.gr/el/about/ 

Ανάπτυξη προγράμματος ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας και ευεξίας παιδιών και εφήβων και παροχής υπηρεσιών πρόληψης και ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και αποκατάστασης, με έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση σε διατροφικές διαταραχές
Το πρόγραμμα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Unicef στο πλαίσιο σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας

Ανάπτυξη Προγράμματος για ζητήματα πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη των διαταραχών που εμφανίζονται 
σε νεοσύλλεκτους ή σε στρατευμένους, καθώς και την εκπαίδευση των βρεφονηπιοκόμων και των νηπιαγωγών που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς, που 
εξυπηρετούν τους εργαζόμενους του ΥΠ.ΕΘ.Α. για την πρώιμη διάγνωση αυτισμού 

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης του στίγματος και ενίσχυσης της ψυχολογίας παιδιών, εφήβων και  των οικογενειών τους μέσα από 
σχετικές μονάδες στήριξης, καθώς και ενηλίκων που έχουν πληγεί επαγγελματικά και φέρουν το στίγμα "αποτυχίας" μέσα από ενισχυτική εκπαίδευση (π.χ. "school
of failure")

Υλοποίηση Πρωτοβουλιών για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη & πρόληψη παιδιών &  εφήβων6.6
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3 Διατύπωση Οριζόντιων Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων

Σύνδεση των Οριζόντιων Στόχων με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού 
Προγραμματισμού

Στόχος I: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 

Στόχος ΙΙ: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών 

Στόχος ΙΙΙ: Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Οριζόντιοι Στόχοι Υπουργείου

✔

✔

✔

Ποιοτική Δημόσια Υγεία για 
όλους τους Έλληνες
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Στόχος Ι: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – συμμετοχή σε Εθνική 
Στρατηγική

65

Έργο

Ι.1.1

Εκπαιδευτικά σεμινάρια προς το προσωπικό Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία.
Η εν λόγω δράση αφορά εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθυνόμενα σε όλο το προσωπικό ψυχικής υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχιατρική 
Εταιρεία (Ε.Ψ.Ε.) με στόχο την ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου (κοινού λόγου) για την εκπαίδευση του προσωπικού ψυχικής υγείας προς υποστήριξη 
των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητας

Ι.1.2
Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση διεπιστημονικής επιτροπής για τα ίντερσεξ άτομα
Έπειτα από την ψήφιση των διατάξεων περί προστασίας ατομικών δικαιωμάτων ίντερσεξ ατόμων με τον Ν. 4958/2022, εκκρεμεί η έκδοση της ΚΥΑ
για τη σύσταση της διεπιστημονικής επιτροπής για την έκδοση γνωμοδότησης επί οικείων θεμάτων

Ι.1.3

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση της PrEP
Έπειτα από τη θέσπιση της διαδικασίας προληπτικής διάθεσης αντιιϊκών/ αντιρετροϊκών φαρμάκων («προφύλαξη πριν από την έκθεση», «Pre-
Exposure Prophylaxis», PrEP) σε άτομα αρνητικά στον ιό ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV), που εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο επιμόλυνσης με 
το άρθρο 68 του Ν. 4975/2022, εκκρεμεί η έκδοση της ΚΥΑ όπου θα ρθθμίζονται και θα εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω 
διάταξης, όπως η διαδικασία προμήθειας και διάθεσης των αντιιϊκών/ αντιρετροϊκών φαρμάκων, οι δικαιούχοι, τα κριτήρια υπαγωγής των 
δικαιούχων, καθώς και ο τρόπος διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων τους

Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου Υγείας για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμωνI.1



Στόχος II: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών –
συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο

66

Έργο

ΙΙ.1.1 Προστασία των Παιδιών από την Κακοποίηση-Παραμέληση για την προάσπιση της ψυχικής τους υγείας

ΙΙ.1.2 Ανάπτυξη εξειδικευμένων θεραπευτικών μονάδων για παιδιά – θύματα σεξουαλικής κακοποίησης (βλ. 6.1)

ΙΙ.1.3 Προγράμματα επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας και ψυχικής υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου Υγείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των 
παιδιών IΙ.1



Στόχος IIΙ: Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού – συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο

67

Έργο

ΙIΙ.1.1
Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 
(ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ.11 του N . 2716/99 (ΦΕΚ 96 Α΄) και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.).

ΙIΙ.1.2 Δύο ξενώνες βραχείας παραμονής και ένα Κέντρο Ημέρας για ανηλίκους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στην Αττική

ΙIΙ.1.3 Έναρξη λειτουργίας Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων στο Γ.Ν. Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

ΙIΙ.1.4 Πρόγραμμα κατάρτισης για την κοινωνική/συναισθηματική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων στο πλαίσιο της 
πανδημίας

ΙIΙ.1.5 Δημιουργία Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιούIΙ.1



Στόχος IIΙ: Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού – συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο

68

Έργο

ΙIΙ.1.6 Παροχή στεγαστικής υποστήριξης σε παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση και παραμέληση σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΙIΙ.1.7 Ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση (βλ. 6.1)

ΙIΙ.1.8 Δημιουργία Κέντρου Ημέρας για παιδιά και εφήβους με Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (βλ. 6.1)

ΙIΙ.1.9 Δημιουργία τεσσάρων Κέντρων Ημέρας για ενήλικες, παιδιά και εφήβους με Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος (6.1)

ΙIΙ.1.10 Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για τον κορωνοϊό (10306) (βλ. 6.5)

Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιούIΙ.1



Στόχος IIΙ: Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού – συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο

69

Έργο

ΙIΙ.1.11 Ανάπτυξη  5ετούς επιστημονικού προγράμματος για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων στην Ελλάδα (βλ. 6.6)

ΙIΙ.1.12 Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεων ψυχοεκαίδευσης (βλ. 6.3)

ΙIΙ.1.13 Ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής και ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων (βλ. 6.5)

ΙIΙ.1.14 Δημιουργία τριών ξενώνων για την υποστήριξη παραβατικών ανηλίκων (βλ. 6.1)

ΙIΙ.1.15 Παρεμβάσεις πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων (βλ. 6.5)

Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιούIΙ.1



Στόχος IIΙ: Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού – συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο

70

Έργο

ΙIΙ.1.16 Δημιουργία τεσσάρων (4) Κέντρων Ημέρας για ενήλικες, παιδιά και εφήβους με Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος

ΙIΙ.1.17 Δημιουργία τεσσάρων (4) ξενώνων για εφήβους με Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος

ΙIΙ.1.18 Προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης και θεραπευτικής υποστήριξης για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και τις οικογένειές τους (βλ. 
6.3)

Δράση: Σημαντικότερες πολιτικές του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιούIΙ.1


