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ΘΕΜΑ : «Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου Υγείας, έτους 2021,                                                                 

                με χρονική περίοδο εφαρμογής 2021-2023». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:  

Α. Τις διατάξεις των Νόμων:  

1) Της παρ. 2, περ. β, γ και δ, του άρθρου 22, του άρθρου 23, καθώς και της παρ. 3, του 

άρθρου 31, του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 

βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 

Προϊσταμένων, (διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 

Διοίκησης), και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 33/τ.Α΄/ 27-2-2016). 

2) Του άρθρου 2, του ν. 3861/2010  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α΄/2010). 

3) Των άρθρων 2, 3, 4 και 5, του ν. 3230/11-2-2004 « Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με 

στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Α΄/11-2-2004).  
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Β) Τις διατάξεις των Π.Δ/των: 

1) Tου Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών», (Φ.Ε.Κ. 121//ττ..ΑΑ΄́..//9-7-2019). 

2) Tου Π.Δ. 63/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 

μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών», (Φ.Ε.Κ. 156/ τ.Α΄./5-8-2020). 

3) Του Π.Δ.121/2017 (Φ.Ε.Κ. 148/τ.Α΄/9-10-2017)   «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», και 

ειδικότερα  του άρθρου 28, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 47,του άρθρου 81, 

«Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Υγείας, του Ν. 4600/2019 , (ΦΕΚ 43/τ.Α’. / 2019). 

4) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/2005). 

 

Γ) Την αριθ. Γ2/Γ.Π.οικ. 20930/17-03-2017 (ΑΔΑ: 6ΖΠΥ465ΦΥΟ-Λ3Λ) Υπουργική Απόφαση. 

 

Δ) Τις Εγκυκλίους: 

1) Την αριθ. Α.Π. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/3/οικ. 772/4-1-2018 Εγκύκλιο του Υπ. Διοικ. 

Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Ολομέλειες Διευθύνσεων και Τμημάτων κατά τη 

διαδικασία καθορισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της στοχοθεσίας-

Σύνθεση και Λειτουργία». 

2) Την αριθ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24273/6-7-2018 Εγκύκλιο του Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης 

με θέμα: «Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019». 

3) Την αριθ. ΔΟΜ/Φ.21/οικ. 27741/28-8-2017 Εγκύκλιο  της Υπουργού Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το 

έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4369/2016» 

4) Τις αριθ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27-12-2005, ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/5-4-2006, 

ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ. 30528/12-11-2007 και ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ. 2813/23-1-2008 Εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τις οποίες 

παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του 

ν.3230/2004.  

Ε) Την υπηρεσιακή αλληλογραφία: 

1) Το από 29-01-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Υποστήριξης & 

Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού με θέμα: «Σχετικά με την έκδοση της 

Απόφασης Στρατηγικών Στόχων έτους 2020, (με χρονική περίοδο εφαρμογής 2020-

2022)».                                                      . // . 
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2) Το υπ’ αριθ. Α.Π. οικ. 6029/24-12-2019 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού, με θέμα: 

«Υπενθύμιση  σχετικά με ενέργειες για την έκδοση της Απόφασης Στρατηγικών 

Στόχων έτους 2020, (με χρονική περίοδο εφαρμογής 2020-2022)». 

3) Το υπ’ αριθ. Α.Π.Γ.Υ./οικ.5428/26-11-2019 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού, με θέμα: 

«Ενέργειες για την έκδοση της Απόφασης Στρατηγικών Στόχων έτους 2020, (με χρονική 

περίοδο εφαρμογής 2020-2022)». 

4) Το από 31-10-2019 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Υποστήριξης & 

Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

5) Το από 07-01-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Υποστήριξης & 

Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

6) Το υπ΄ αριθ. Α.Π.42338/3-07-2020  έγγραφο του Γραφείου  Υπουργού, με θέμα: 

« Συμπληρωματικές ενέργειες για την  έκδοση  της Απόφασης Στρατηγικών Στόχων 

2020, (με χρονική περίοδο εφαρμογής 2020-2022), εν όψει της πανδημίας της νόσου 

COVID-19». 

7)  Το υπ’αριθ. Α.Π.48080/7-8-2020  έγγραφο του Γραφείου Υπουργού, με θέμα 

«Υπενθύμιση αναφορικά με συμπληρωματικές ενάργειες για την έκδοση της  Απόφασης 

Στρατηγικών Στόχων 2020,  (με χρονική περίοδο εφαρμογής 2020-2022), εν όψει της 

πανδημίας της νόσου COVID-19 ». 

8) Το από 2-10-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Δ/νσης Υποστήριξης και 

Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

9) Το από 15-9-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Δ/νσης Υποστήριξης και 

Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

10)  Το από  26-10-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Υφυπουργού Υγείας  κ. Β. 

Κοντοζαμάνη. 

11) Το από 13-11-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Υφυπουργού Υγείας κ. Ζ. Ράπτη. 

12) Την από 04-08-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία, του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προμηθειών, με θέμα: «Συμπληρωματικές ενέργειες για την έκδοση της Απόφασης 

Στρατηγικών Στόχων έτους 2020, (με χρονική περίοδο εφαρμογής 2020-2022) εν όψει 

της πανδημίας της νόσου COVID -19». 

13) Την από 07-07-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία, του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας με θέμα: «Συμπληρωματικές 

ενέργειες για την έκδοση της Απόφασης Στρατηγικών Στόχων έτους 2020, (με 

χρονική περίοδο εφαρμογής 2020-2022),εν όψει της πανδημίας της νόσου COVID -

19».                                                    . // . 
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14) Την από  31-07-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία του Αυτοτελούς Τμήματος 

Τουρισμού Υγείας, με θέμα: «Συμπληρωματικές ενέργειες για την έκδοση τους 

Απόφασης Στρατηγικών Στόχων έτους 2020» 

15) Την από 16-07-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία της  Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, με θέμα: «Συμπληρωματικές ενέργειες για την έκδοση τους 

Απόφασης Στρατηγικών Στόχων έτους 2020, (με χρονική περίοδο εφαρμογής 2020-

2022),εν όψει τους πανδημίας τους νόσου COVID -19». 

16) Την από 16-07-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία, της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 

Υγείας  με θέμα: «Στρατηγικοί  Στόχοι έτους 2020 » 

17) Την από 15-07-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία, του Αυτοτελούς Τμήματος 

Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με θέμα: «Απάντηση _οικ. 42338_ 

2020 εγγράφου Υ.Υ. ». 

18)  Την από 15-07-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία, της Γενικής Διεύθυνσης 

Υπηρεσιών Υγείας  με θέμα: «Στρατηγικοί Στόχοι έτους 2020». 

19) Την από 15-07-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία, της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής , με θέμα: «Συμπληρωματικές ενέργειες 

για την έκδοση τους Απόφασης Στρατηγικών Στόχων έτους 2020, (με χρονική 

περίοδο εφαρμογής 2020-2022) εν όψει τους πανδημίας τους νόσου COVID -19». 

20) Την από 14-07-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής 

Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, με θέμα: «Απόφαση 

Στρατηγικών Στόχων έτους 2020». 

21) Την από 13-07-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων, με θέμα: «Συμπληρωματικές ενέργειες για την έκδοση τους Απόφασης 

Στρατηγικών Στόχων έτους 2020, (με χρονική περίοδο εφαρμογής 2020-2022),εν όψει 

της πανδημίας της νόσου COVID -19» 

22) Το από 16-01-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

23) Το από 14-01-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης. 

24) Την από 13-01-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία   της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών. 

25) Το από 10-01-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 

Υγείας. 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΜ465ΦΥΟ-ΜΦΘ



- 5 - 

 

26) Το από 20-12-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης. 

27) Το αριθ. Α.Π. ΜΕΕ/Γ.Π. 89320/19-12-2019 έγγραφο του Προϊστ. της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

28) Το αριθ. Α.Π. ΚΕΣΥ (β)/Γ.Π. οικ.88328/16-12-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης της 

Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής 

Υποστήριξης. 

29) Την από 16-12-2019 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

30) Το από 16-12-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 

Υγείας. 

31) Το από 16-12-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος Εποπτείας 

Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

32) Το αριθ. Υ1/Γ.Π.οικ. 88450/16-12-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής. 

33) Το από 13-12-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης. 

34) Το από 13-12-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού 

Υγείας. 

35) Το από 12-12-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης και 

Λειτουργίας Υγειονομικών Περιφερειών. 

36) Το από 09-12-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας 

Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. 

37) Το από 03-12-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος Προμηθειών 

Κεντρικής Υπηρεσίας. 

38) Την ανάγκη αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Διοίκησης 

και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του Υπουργείου.  

39) Την ανάγκη εφαρμογής Συστήματος Διοίκησης Μέσω Στόχων στο Υπουργείο 

Υγείας.  

40) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού.  

 

. // . 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

τον καθορισμό του οράματος, των στρατηγικών στόχων και των αξόνων παρέμβασης 

του Υπουργείου Υγείας, για τις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας, για το έτος 2021, με 

χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2021-2023, με βάση τις γενικές αρχές και τις 

αξίες, ως εξής:  

 

α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 

1) Εξυπηρέτηση Δημοσίου Συμφέροντος: Εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε όλες τις 

ηλικίες, μέσω  της  παροχής και διασφάλισης υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.  

2) Ηγεσία: Ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών ενίσχυσης του Ηγετικού-Επιτελικού 

ρόλου του Υπουργείου ως Φορέα στρατηγικών και διαδικασιών βελτίωσης των 

παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.  

3) Συνεργατικότητα: Συνεργασία με τους εποπτευόμενους και εμπλεκόμενους Φορείς, για 

την ουσιαστική υλοποίηση όλων των στρατηγικών στόχων, με παράλληλη μεγιστοποίηση  

της  απόδοσης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.  

4) Επικοινωνία: Ενημέρωση των πολιτών και ανάπτυξη μηχανισμού πρόσβασης σε 

πληροφορίες, αναφορικά με τις αρμοδιότητες και δράσεις του Υπουργείου και των 

εποπτευόμενων Φορέων του, σύμφωνα με τους στόχους.  

5) Διαφάνεια: Βελτίωση της διαφάνειας στην εφαρμογή των διαδικασιών και των 

ενεργειών του Υπουργείου και διάθεση αυτών στο ευρύ κοινό.  

6) Ισότητα: Κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών στις Υπηρεσίες Υγείας, χωρίς 

εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.  

7) Ποιότητα, Ασφάλεια και Περίθαλψη: Διασφάλιση δικαιώματος πρόσβασης όλων των 

πολιτών σε ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης 

και  κανόνων δεοντολογίας.  

8) Αξιολόγηση: Τεκμηριωμένη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσω κατάλληλης αξιοποίησης   

διαθέσιμων και αξιόπιστων   δεδομένων.  

 

. // . 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΜ465ΦΥΟ-ΜΦΘ



- 7 - 

 

Β) ΑΞΙΕΣ:  

1) Αντικειμενικότητα: Αντικειμενικότητα  της  διαδικασίας λήψης αποφάσεων, με στόχο 

την ανεπηρέαστη, δίκαιη μεταχείριση και εξυπηρέτηση των πολιτών.  

2) Πρωτοβουλία: Παρακίνηση και υποστήριξη της ελεύθερης κρίσης και πρωτοβουλίας, με 

σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη του Υπουργείου και των στελεχών του. 

3) Λογοδοσία: Αιτιολόγηση, κατά τρόπο αντικειμενικό και εμπεριστατωμένο, των 

πράξεων των επαγγελματιών υγείας και ανάληψη ευθύνης, ως ένδειξη επαγγελματικής 

ακεραιότητας.  

4) Σεβασμός: Ευπρεπής συμπεριφορά, επαγγελματισμός και ευγένεια  προς πολίτες και 

Φορείς.  

5) Καινοτομία και μάθηση: για διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

ΟΡΑΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η εξάλειψη παραγόντων κίνδυνου για την υγεία, (κοινωνικο-οικονομικών και 

συμπεριφοράς), η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας για όλους της πολίτες, με  παράλληλη εξασφάλιση της βιωσιμότητας του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, στοχεύοντας σταθερά: 

 στην ενδυνάμωση και αναβάθμιση της πρόληψης και της ενημέρωσης του  

πληθυσμού, αναφορικά με τους παράγοντες κίνδυνου για την υγεία ,  

 στη διασφάλιση ισότιμης και καθολικής πρόσβασης όλων των πολιτών στις  

υπηρεσίες υγείας,  

 στην ενίσχυση της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του Εθνικού Συστήματος  

Υγείας, 

 στο συντονισμό όλων των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, για 

την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης φροντίδας των ασθενών, 

 στην ενίσχυση της συνεργασίας των χρηστών υπηρεσιών υγείας με τους  

επαγγελματίες υγείας-πρόνοιας, τους φροντιστές και την τοπική κοινωνία, για τη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας, 

 στην κατάλληλη κατανομή των ανθρώπινων και  οικονομικών πόρων και    

 στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων συνεχιζόμενης  

εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

. // . 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021 

1ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με έμφαση στην επίτευξη της  

καθολικής πρόσβασης του πληθυσμού σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, λαμβάνοντας 

υπόψη, τόσο τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, όσο και την ορθή κατανομή των 

ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.  

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

1. Διασφάλιση καθολικής και ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε αξιόπιστες και 

ποιοτικές υπηρεσίες προαγωγής, πρόληψης και φροντίδας υγείας. 

1.1. Διασφάλιση της καλής και αξιόπιστης πληροφόρησης των χρηστών των υπηρεσιών 

υγείας. 

1.2. Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και παρόχων υπηρεσιών υγείας.  

1.3. Ενδυνάμωση της ενεργούς συμμετοχής των ασθενών στον σχεδιασμό για την 

ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας ( ΕΣΥ) και την παροχή ποιοτικής φροντίδας 

υγείας. 

1.4. Εξάλειψη των γραφειοκρατικών, οικονομικών, οργανωτικών, πολιτισμικών εμποδίων. 

1.5. Διάθεση φάρμακων υψηλού κόστους ( Φ.Υ.Κ.) και ογκολογικών  φαρμάκων απευθείας 

στους ασθενείς  από τα ιδιωτικά φαρμακεία.    

2. Λήψη μέτρων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την εξάλειψη των 

εμποδίων στην πρόσβαση  σε  ποιοτικές υπηρεσίες υγείας  και στην άρση των ανισοτήτων 

στην υγεία.  

2.1. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής υποστήριξης ευάλωτων 

πληθυσμιακών ομάδων (Ρομά, άστεγοι, πρόσφυγες, κ.λ.π.) και των απαραίτητων δομών 

(προσφυγικοί καταυλισμοί, προαναχωρησιακά κέντρα, φυλακές κλπ.).  

3.  Μεταρρύθμιση της  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  Υγείας (ΠΦΥ).  

3.1. Ανάπτυξη, σε όλη τη Xώρα, Δικτύου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  

3.2. Δημιουργία και λειτουργία, σε όλη τη Χώρα, δομών για την πρόληψη και τη θεραπεία 

χρονίων νοσημάτων.    

. // . 
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3.3.   Δημιουργία και λειτουργία, σε όλη τη Χώρα, Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας  με 

σκοπό τον περιορισμό των εισαγωγών  στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και των σχετικών 

δαπανών, όπου θα πραγματοποιούνται συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις 

(οφθαλμολογικές,  ορθοπεδικές, ενδοσκοπήσεις, κ.λ.π.), διαγνωστικές εξετάσεις και 

ορισμένες   θεραπείες ( π.χ. ογκολογική αγωγή) , οι οποίες δεν απαιτούν   μακράς  

διάρκειας  νοσηλεία. 

3.4. Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις.                                                                          

4. Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

4.1. Ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραμμάτων ενίσχυσης ομάδων αυτοβοήθειας  και 

αυτοφροντίδας των ασθενών, καθώς και κατάρτιση των τυπικών και άτυπων φροντιστών 

τους. 

4.2. Ανάπτυξη υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας υγείας, νοσηλείας και ανακουφιστικής 

φροντίδας σε ασθενείς  και πάσχοντες από σοβαρές  και χρόνιες παθήσεις. 

4.3. Ανάπτυξη δράσεων πρωτογενούς πρόληψης των νόσων του στόματος.      

5. Ανάπτυξη «δικτύων ολοκληρωμένης ιατρικής περίθαλψης». 

6.Αναβάθμιση της ετοιμότητας και ικανότητας ανταπόκρισης της επείγουσας 

προνοσοκομειακής φροντίδας, μέσω της επιχειρησιακής και λειτουργικής ενίσχυσης του 

ΕΚΑΒ. 

7. Αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών που προσέρχονται στα 

νοσοκομεία, μέσω της ανάπτυξης αυτόνομων (διοικητικά-λειτουργικά) τμημάτων 

επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), στελεχωμένων με γιατρούς εξειδικευμένους στην 

επείγουσα ιατρική.  

8. Ορθολογική διαχείριση των ασθενών που χρήζουν εντατικής θεραπείας, με 

θεσμοθετημένα πρωτόκολλα κλινικών κριτηρίων εισαγωγής και παραμονής σε ΜΕΘ-

ΜΑΦ-ΜΕΝΝ. 

9. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προαγωγής, πρόληψης και 

φροντίδας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

9.1.  Καθολική εφαρμογή πλαισίου για την ασφάλεια των ασθενών σε όλες τις βαθμίδες 

παροχής υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια έως και τεταρτοβάθμια). 

9.1.1. Καθορισμός Εθνικών Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας  ασθενών και  

εργαζόμενων. 

. // . 
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9.1.2. Εκπόνηση σχεδίου σταδιακής εφαρμογής των εθνικών προτύπων και του συστήματος 

αξιολόγησης.  

9.1.3. Σύσταση Μόνιμης Εθνικής Επιτροπής Ποιότητας και Ασφάλειας, για την Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου και για τις υπηρεσίες των εποπτευόμενων Φορέων.  

9.1.4.  Εντατικοποίηση της καταπολέμησης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 

10. Λειτουργική αναβάθμιση των δημόσιων δομών αποθεραπείας – αποκατάστασης.  

11. Ανάπτυξη Ιατρικού Τουρισμού, μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών ποιότητας. 

 

2ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

                             Υγεία και ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2ου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

1. Βελτίωση της Περιγεννητικής Φροντίδας. 

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση Εθνικών Προγραμμάτων Προσυμπτωματικού Ελέγχου. 

3. Διασφάλιση   της ψυχικής υγείας σε όλο τον πληθυσμό.  

3.1. Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. 

3.1.1. Σταδιακή ολοκλήρωση της απο-ασυλοποίησης των χρονίως ψυχικά πασχόντων, με 

μετασχηματισμό των ασυλικών δομών και παράλληλη ανάπτυξη στεγαστικών  δομών και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών στην κοινότητα.  

3.1.2. Ανάπτυξη πρωτοβάθμιων και κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κάθε τομέα 

ψυχικής υγείας (ΤΟΨΥ) – Έμφαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.- 

Εισαγωγή επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

3.1.3. Στήριξη Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), σε κάθε 

τομέα ψυχικής υγείας (ΤΟΨΥ).  

3.1.4. Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης με στόχο την 

πρόληψη. 

3.1.5. Ανάπτυξη προγραμμάτων επανένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης των 

ψυχικά πασχόντων. 

3.1.6. Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών για τον Αυτισμό και το Alzheimer. 

4. Ενίσχυση της φροντίδας χρηστών ναρκωτικών ουσιών . 

4.1. Λειτουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης. 

4.2. Λειτουργία μονάδων σωματικής αποτοξίνωσης. 

. // . 
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4.3. Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Ένταξης. 

4.4. Ανάπτυξη λοιπών προγραμμάτων επανένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης. 

4.5. Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. 

4.6. Ανάπτυξη προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των νέων μορφών εξάρτησης  

(Διαδίκτυο, αλκοόλ, τυχερά παίγνια , κ.λ.π.). 

5. Βελτίωση και εντατικοποίηση της αντικαπνιστικής πολιτικής. 

5.1. Νομοθετική ρύθμιση και ενίσχυση των ιατρείων διακοπής καπνίσματος σε όλες τις 

Περιφέρειες. 

5.2. Ενίσχυση των ελέγχων της εφαρμογής της  απαγόρευσης προβολής και διαφήμισης  

προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. 

6. Ενίσχυση των διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης , 

εφαρμογή του θεσμού των «πράσινων» νοσοκομείων – δομών υγείας και κτιριακή 

αναβάθμισή τους.  

7. Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και επικαιροποιημένων δεικτών για  την προστασία 

από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων και των θαλασσών, καθώς και για την 

υγειονομική διαχείριση υγρών αποβλήτων και στερεών απορριμμάτων των νοσοκομείων.  

8. Βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και εξάλειψη όλων των μορφών κακής διατροφής, 

(υποσιτισμός, παχυσαρκία), ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, όπως τα βρέφη, τα παιδιά, οι 

έφηβοι, οι έγκυες, οι θηλάζουσες και οι ηλικιωμένοι.- Διαμόρφωση πλαισίου αντιμετώπισης 

των εν γένει διατροφικών διαταραχών και σχετικών προγραμμάτων. 

9. Προστασία και προαγωγή της υγείας στην τρίτη ηλικία. 

9.1. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης ατόμων τρίτης ηλικίας σε ποιοτικές και 

αποτελεσματικές υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. 

9.2. Θεσμοθέτηση ειδικότητας γηριατρικής. 

9.3. Αξιοποίηση δομών, που, ήδη, λειτουργούν  για την προστασία της υγείας των   

 ηλικιωμένων,  για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης χρονίων νοσημάτων της  

τρίτης ηλικίας. 

9.4. Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Γηριατρικής σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα της 

Χώρας, με μακροπρόθεσμο σκοπό την οργάνωση Γηριατρικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. 

9.5. Αξιοποίηση των, εκτός λειτουργίας, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ως κέντρων 

αποκατάστασης, καθώς και ίδρυση και λειτουργία επιπλέον κέντρων  αποκατάστασης, σε 

όλη τη Χώρα, σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού. 

. // . 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΜ465ΦΥΟ-ΜΦΘ



- 12 - 

 

9.6. Κατάρτιση και Eκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε όλη τη Χώρα, 

αναφορικά με την πρόληψη και τον χειρισμό  νοσημάτων στην τρίτη ηλικία.  

 

3ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Σχεδιασμός  στρατηγικών ενδυνάμωσης της ετοιμότητας του Υπουργείου Υγείας και 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης  που αποτελούν απειλές για τη Δημόσια Υγεία.  

  

                          ΑΞΟΝΕΣ   ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  3ου   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ    

1. Λήψη μέτρων  κατά  της διασποράς του  νέου κορωνοϊού  SARS-CoV-2 στην κοινότητα, 

 μέσω της  υιοθέτησης, από τον πληθυσμό, ορθών συμπεριφορών σχετικά με την τήρηση 

μέτρων ασφαλείας, καθώς και της εμπέδωσης της αρχής της ‘’ατομικής ευθυνης’’.  

1.1.Ενημέρωση  και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού  και ειδικά της νεολαίας  σχετικά με 

τα μέτρα πρόληψης, τα οποία σχετίζονται με τις συμπεριφορές, ( τήρηση της  υγιεινής των 

χεριών και των αποστάσεων ασφαλείας,  αποφυγή  συγχρωτισμού και ορθή  χρήση 

μάσκας, σύμφωνα με τις επιστημονικές οδηγίες και τις νομοθετικές ρυθμίσεις).   

2.Ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, μέσω 

της αποτελεσματικότερης συνεργασίας των συναρμοδίων εμπλεκομένων Φορέων,  για τη 

βελτίωση  της παρακολούθησης: 

2.1.1.  της γεωγραφικής   διασποράς  της νόσου στη Χώρα,  

 2.1.2.  της διαχρονικής τάσης/ εξέλιξης της συχνότητας  εμφάνισης  της νόσου,   ανά  

γεωγραφικό διαμέρισμα και  στο σύνολο της Χώρας, 

2.1.3.  της έντασης και του φορτίου νοσηρότητας της πανδημίας (έξαρσης,  ζήτηση 

υπηρεσιών υγείας, νοσηλείες και θάνατοι),       

2.1.4.  των χαρακτηριστικών του ιού (τυχόν αντιγονικές και γενετικές μεταβολές, ανάπτυξη 

αντοχής στα αντιϊκα φάρμακα). 

2.2 .Αξιολόγηση της πορείας των λαμβανόμενων μέτρων, με σκοπό την τεκμηριωμένη 

εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής αντιμετώπισης της νόσου,  καθώς και  

την εκτίμηση  κίνδυνου σε όλες τις φάσεις της πανδημίας.    

3. Πρόληψη της διασυνοριακής διασποράς της νόσου COVID-19, μέσω της θωράκισης των 

πυλών  εισόδου  στη Χώρα,  σύμφωνα με τις  κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς 

Υγειονομικού  Κανονισμού,  καθώς και μέσω ταξιδιωτικών οδηγιών,  ως συμμόρφωση στα 

μέτρα προστασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  
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 4. Αποτελεσματική προετοιμασία του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου  COVID-19,  μέσω ολιστικής 

προσέγγισης και διοικητικής δέσμευσης, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο, καθώς και μέσω του κατάλληλου συντονισμού των εμπλεκομένων Φορέων και 

Οργανισμών. 

4.1. Ανάπτυξη και επικαιροποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων που σχετίζονται με την 

αντιμετώπιση πανδημιών, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς και 

εκπόνηση επιχειρησιακού κεντρικού σχεδίου του Υπουργείου Υγείας  με σκοπό την 

βελτίωση του συντονισμού  των Κεντρικών Υπηρεσιών.  

   4.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση ασκήσεων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, για τη 

βελτίωση της προετοιμασίας και του συντονισμού του Υπουργείου Υγείας με τα 

εμπλεκόμενα Υπουργεία και Φορείς.   

  4.3.  Δράσεις προετοιμασίας που σχετίζονται με όλες τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας 

της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του δημοσίου  

και του ιδιωτικού τομέα, (Κέντρα  Π.Φ.Υ, Τοπικές Μονάδες Υγείας, Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Αποκατάστασης Χρονίων Πασχόντων, 

Ιδιωτικά Ιατρεία). 

4.3.1. Διασφάλιση ορθής και επαρκούς λειτουργίας  όλων των δομών παροχής υπηρεσιών 

υγείας. 

4.3.2. Πρόληψη και έλεγχος της μετάδοσης της νόσου στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, καθώς 

και σε όλες τις δομές  παροχής υπηρεσιών υγείας. 

4.3.3. Λήψη μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού  των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, 

καθώς και όλων των  δομών  παροχής υπηρεσιών υγείας. 

4.3.4. Προετοιμασία για την κάλυψη της κορύφωσης της ζήτησης παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας  στα κέντρα  Π.Φ.Υ. και στα ΤΕΠ των  Νοσοκομείων και της ανάγκης εισαγωγής-

νοσηλείας σε παθολογικές, πνευμονολογικές , καθώς και σε άλλες κλινικές και ΜΕΘ.  

4.3.5. Εκπαίδευση του ιατρο-νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού προσωπικού, 

προσωπικού καθαριότητας, (ορθή διαχείριση περιστατικών, πρόληψη νοσοκομειακής 

μετάδοσης, ορθή χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας,  κ.λ.π.). 

 4.3.6. Λήψη μέτρων  επέκτασης  παθολογικών- πνευμονολογικών  κλινικών,  για την 

κάλυψη  αυξημένης ανάγκης νοσηλείας. 
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4.3.7. Λήψη μέτρων  για μετακίνηση και πρόσληψη   ιατρο-νοσηλευτικού και διοικητικού 

προσωπικού σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένες 

ανάγκες κλινικής εξέτασης  και  νοσηλείας.  

4.3.8. Σχεδιασμός επιπλέον στρατηγικών, στο πλαίσιο της πρόβλεψης της πιθανής 

υπερκόπωσης του ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί  στις δομές παροχής 

υπηρεσιών υγείας (αξιοποίηση εθελοντών, συνεργασία με το Ιδιωτικό Τομέα, κ.λ.π. ). 

4.4.Ενδυνάμωση του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώπιση της 

πανδημίας της νόσου COVID-19.  

4.4.1. Ανασχεδιασμός των Υπηρεσιών  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με έμφαση στη 

λειτουργία Κέντρων  Υγείας,  επί 24ώρου  βάσεως, αποκλειστικά  για τη διαχείριση  

περιστατικών της νόσου COVID-19. 

4.4.2. Μετακίνηση προσωπικού από τα Κ.Υ. και από τα ΤΟΜΥ στα Ειδικά  Κέντρα για τη 

νόσο COVID-19,  εφόσον κρίνεται  απαραίτητο. 

4.4.3  Κατ΄ οίκον  ή εξ’ αποστάσεως παροχή  ιατρικών  υπηρεσιών από  τους ιατρούς  του 

ΕΟΠΥΥ,  οικογενειακούς  ιατρούς της Π.Φ.Υ.,  τους  ιατρούς των Μονάδων Π.Φ.Υ, σε 

ασθενείς  που πάσχουν από τη νόσο COVID-19. 

4.4.5 Διαμόρφωση οδηγιών για την παροχή Οδοντιατρικής Φροντίδας  από τα Κέντρα 

Υγείας,  τα Νοσοκομεία  και τα Ιδιωτικά Οδοντιατρεία, στο πλαίσιο της πανδημίας. 

 4.4.6 Διασύνδεση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού με το δίκτυο  της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

4.4.7. Σχεδιασμός παρεμβάσεων αγωγής υγείας στα σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021, 

αναφορικά με τους άξονες της πρόληψης των λοιμώξεων και την προστασία  της υγείας 

των ηλικιωμένων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5. Προστασία του πληθυσμού  από τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας. 

 5.1. Οδηγίες λήψης μέτρων ασφαλείας για: τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των  

βαθμίδων,  τους χώρους  εργασίας,  τα μέσα  μαζικής  μεταφοράς,  τα ταξιδιωτικά μέσα 

μεταφοράς, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα καταστήματα  λιανικού 

εμπορίου. 

 5.2.  Μέτρα για την προστασία της υγείας των ευπαθών ομάδων,  καθώς  και των 

κοινωνικά αδύναμων  ομάδων, όπως άτομα  με ψυχικές διαταραχές, με προβλήματα 

χρήσης ή εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες, άστεγοι, πρόσφυγες  και  μετανάστες,  

όπου ο έλεγχος της μετάδοσης  του  ιού είναι ιδιαίτερα περίπλοκος. 

. // . 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΜ465ΦΥΟ-ΜΦΘ



- 15 - 

 

5.3  Οδηγίες λήψης  μέτρων   για την προστασία της υγείας  της τρίτης ηλικίας (Δομές 

Φιλοξενίας Ηλικιωμένων), καθώς και ενίσχυση του Προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’, 

για την υποστήριξη  και τη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων  που ζουν μόνοι τους. 

5.4  Ψυχολογική υποστήριξη, μέσω της οργάνωσης τηλεφωνικής υπηρεσίας 24ωρης 

λειτουργίας,  υπό τις επιστημονικές κατευθύνσεις  του ΕΚΠΑ και άλλων Φορέων, για  τους 

ασθενείς που πάσχουν από τη λοίμωξη COVID-19, το γενικό πληθυσμό, τους ψυχικά 

πάσχοντες,  τις οικογένειες, τα παιδιά  και τους επαγγελματίες υγείας.  

5.5. Δημιουργία κινητών Μονάδων για την κατ΄οίκον φροντίδα ψυχικά  πασχόντων και 

δράσεις τηλεψυχιατρικής παρακολούθησης.      

  6. Αναβαθμισμένη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ενίσχυση 

των μέτρων καταπολέμησης της πανδημίας, (υποστήριξη της  εξ’ αποστάσεως εργασίας, 

τηλεδιασκέψεων, συλλογής  και έγκαιρης αποστολής επιδημιολογικών δεδομένων, καθώς 

και δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση υπηρεσιών υγείας, υποστήριξη της 

λειτουργίας του Εθνικού  Μητρώου Ασθενών που πάσχουν από τη νόσο  του COVID-19). 

6.1.Δημιουργία εφαρμογής καταχώρησης και προβολής διαθέσιμων αναλώσιμων υλικών, 

για την κάλυψη των αναγκών κάθε Μονάδας Υγείας, διαθέσιμων  κλινών ΜΕΘ για 

πάσχοντες από τη νόσο COVID-19, αλλά και  για λοιπούς ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα  της   Χώρας. 

 6.2.  Συλλογή δεδομένων, (διενεργηθέντες έλεγχοι, θετικά δείγματα,  κρούσματα,  κάλυψη 

κλινών ΜΕΘ,  ΜΑΦ, ΜΕΛ,  διασωλινωμένοι, εξιτήρια, θάνατοι κ.α.), από  τα πληροφοριακά 

συστήματα του ΕΟΔΥ και του ΕΚΑΒ. 

 6.3.Δημιουργία συστήματος αναφοράς δεδομένων, για την πληροφόρηση του Γρ. 

Πρωθυπουργού, της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 6.4. Υλοποίηση υποσυστήματος Τηλεσυμβουλευτικής για ασθενείς με COVID-19, στο 

σύστημα  Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ. 

6.5. Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που αφορούν στη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων,  

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και συναρμόδιους Φορείς.    

 7. Σχεδιασμός στρατηγικών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και διαμόρφωση οδηγιών, 

για όλες τις ηλικιακές ομάδες πληθυσμού, αναφορικά με τον εμβολιασμό για τη νόσο 

COVID-19.    
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 8 . Σχεδιασμός  στρατηγικών  για την προμήθεια  και τη χορήγηση ασφαλών εμβολίων, 

κατά του νέου κορωνοϊού  SARS- CοV-2,  εφόσον και όταν ξεκινήσει  η διάθεση τους, 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και  των 

αρμοδίων Εθνικών  Επιτροπών.    

 

4ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, μέσω διαφανούς, συμμετοχικής, 

τεχνολογικά εκσυγχρονισμένης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης.  

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 4ου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

1. Διαφανής, χωρίς αποκλεισμούς, σύγχρονη και αποτελεσματική διακυβέρνηση των 

Φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, με δημόσια λογοδοσία και κοινωνικό έλεγχο.  

2. Διαμόρφωση πολιτικών προτεραιοτήτων και εκπόνηση κοστολογημένων σχεδίων 

δράσης με σαφή χρονοδιαγράμματα . 

3. Σχεδιασμός πολιτικών για την στοματική υγεία.  

4. Αξιοποίηση Τεχνολογιών  Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην αναβάθμιση της 

επιχειρηματικής ικανότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για τη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων  υπηρεσιών υγείας. 

4.1.Εισαγωγή Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας, για 

την προώθηση  της λειτουργικής συνεργασίας των Μονάδων Υγείας, των Υγειονομικών 

Περιφερειών και των Υπηρεσιών  της  Κ.Υ. του Υπουργείου Υγείας. 

4.2.Ενημερωση των πολιτών αναφορικά με δράσεις, στοιχεία, δεδομένα  δείκτες κ.τλ., με 

σκοπό την επίτευξη της εξωστρέφειας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.        

 4.3. Περιορισμός των δαπανών του Δημοσίου, με την απλοποίηση  γραφειοκρατικών 

μηχανισμών  και υποστήριξη της εξυπηρέτησης των πολιτών με ΤΠΕ. 

 4.4 Δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων συλλογής  και  επεξεργασίας των 

λειτουργικών  και οικονομικών  στοιχείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας, για 

την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων  σε επίπεδο Υπουργείου, Υγειονομικών 

Περιφερειών και Νοσοκομείων.    

5. Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της πληροφορικής, για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.  
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6. Ανοιχτή διάθεση δημόσιας πληροφορίας για την Υγεία, με τήρηση των μέτρων 

ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα.  

7.Ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας.  

8. Διοίκηση με στόχους - Μέτρηση της αποτελεσματικότητας – Εφαρμογή Βέλτιστων 

Πρακτικών.  

8.1. Εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και  αποδοτικότητας των 

υπηρεσιών υγείας.  

9. Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διοίκηση των Φορέων παροχής υπηρεσιών 

υγείας, με σεβασμό στον πολίτη.  

9.1. Επικέντρωση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.  

9.1.1. Περαιτέρω απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών των Υπηρεσιών του 

Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του.  

9.1.2. Γραφείο «χωρίς χαρτί» (Paperless Office) των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των 

εποπτευόμενων Φορέων του κατά 30%, με στόχο, έως το 2022, να αυξηθεί στο 70%.  

9.1.3. Θεσμοθέτηση και έναρξη διαδικασιών για εφαρμογή ψηφιακών αρχείων και 

μητρώων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του, με στόχο 

την καθολική εφαρμογή έως το 2022.  

9.1.3.1. Ανάπτυξη και αξιοποίηση μητρώων ασθενών (registries).  

9.1.3.2. Χαρτογράφηση (Μητρώα) των εν ενεργεία επαγγελματιών υγείας. 

10. Εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας  και διαδικασιών πιστοποίησης-

διαπίστευσης, για όλο το δημόσιο τομέα υγείας (υπηρεσίες Υπουργείου και εποπτευόμενων 

Φορέων) και για όλους τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.  

10.1. Εκσυγχρονισμός και διασφάλιση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας από 

επαγγελματίες υγείας του Ιδιωτικού Τομέα, ως συμπληρωματικού του Δημόσιου 

Συστήματος Υγείας. 

11. Εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων Φορέων 

στη φιλοσοφία και στις καλές πρακτικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

11.1. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης.  

11.1.1. Ανάπτυξη εθνικού σχεδίου εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης για το ανθρώπινο 

δυναμικό του Τομέα Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.  

12. Σταθεροποίηση και αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων διεθνών συνεργασιών.  
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13. Ανάπτυξη πολιτικών «διπλωματίας στην υγεία» με διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς.  

14. Οργάνωση δικτύου διάχυσης των πληροφοριών και γνώσεων που προκύπτουν από τις 

διεθνείς συνεργασίες. 

5ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Βιώσιμη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας από τη γενική φορολογία και το ασφαλιστικό σύστημα και 

βελτιστοποίηση της ανταποδοτικής ωφέλειας, με σκοπό την εξάλειψη των ιδίων 

δαπανών των πολιτών και των οικονομικών εμποδίων στην καθολική κάλυψη του 

πληθυσμού, τον ουσιαστικό έλεγχο της προκλητής ζήτησης, της σπατάλης και της 

διαφθοράς στο Σύστημα Υγείας και την συμπληρωματική – επικουρική λειτουργία 

του ιδιωτικού τομέα, στην κατεύθυνση της πλήρους κάλυψης των αναγκών υγείας 

του πληθυσμού . 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 5ου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

1. Εγγυημένη και διαφανής χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας με συνέργεια του 

κρατικού προϋπολογισμού και της κοινωνικής ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ).  

2. Προστασία του πληθυσμού έναντι των οικονομικών συνεπειών της ασθένειας, 

μειώνοντας τις άμεσες απευθείας πληρωμές, επαναφέροντας σταδιακά τη δημόσια 

δαπάνη υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ, στα μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.).  

3. Ανάπτυξη συστήματος διαπραγμάτευσης των τιμών αποζημίωσης των υπηρεσιών, στο 

πλαίσιο των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες παρόχους.  

4. Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ΕΟΠΥΥ και ανάπτυξης συστήματος απευθείας 

συμβάσεων με ιδιώτες παρόχους υγειονομικού υλικού ή υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την 

καθολική κάλυψη των πολιτών(ασφαλισμένων και ανασφάλιστων).  

5. Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης για τη διαμόρφωση και εξέλιξη των 

οικονομικών μεγεθών που αφορούν στα φάρμακα. 

 

Οι ανωτέρω στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Υγείας και οι άξονες παρέμβασης, 

αφορούν σε όλες τις Υπηρεσίες και Φορείς Υγείας της Χώρας.  

Κάθε στρατηγικός στόχος με τους άξονες παρέμβασης, θα εξειδικευθεί από τις Υπηρεσίες 

της Κεντρικής Υπηρεσίας ( Κ.Υ.) του Υπουργείου και από τους εποπτευόμενους Φορείς του, 

σύμφωνα με τη διαδικασία των  άρθρων  22 & 23  του ν. 4369/2016, κατά περίπτωση και ανά 

στόχο.  
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Οι Προϊστ. των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, 

Αυτοτελών Τμημάτων  και Αυτοτελών Γραφείων, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την 

Απόφαση Στρατηγικών Στόχων έτους 2021, στους Φορείς που εποπτεύουν.  

 

 

Εισηγητής                                                          (9/12/2020) 

 
                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Προϊσταμένη Τμήματος Α’ 

(Τζ. Ρίκκο-Κακαλιούρα) 
 

Προϊσταμένη Δ/νσης  

(Κ. Βουρλιώτου) 
 

                                              

                                                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΙΚΙΛΙΑΣ  
 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:  

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  

1) Τους κ.κ. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων  

2) Τους κ.κ. Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων,  

    Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Αυτοτελών Τμημάτων,  

    Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής  

    Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. 

 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

Υπουργείο Εσωτερικών 

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας 

Βασ. Σοφίας 15  

106 74 – Αθήνα  

(Υπόψη κ. Θωμά Δημοσθένη )  

 

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1) Γραφείο κ. Υπουργού  

2) Γραφείο κ. Υφυπουργού  

3) Γραφείο κ.κ. Γενικών Γραμματέων  

    4) Γραφείο κ. Υπηρεσιακού Γραμματέα 

    5)Διεύθυνση Υποστήριξης & Παρακολούθησης 

       Στρατηγικού Σχεδιασμού (4) 

ΑΔΑ: Ψ7ΜΜ465ΦΥΟ-ΜΦΘ
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