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Μήνυμα Προέδρου ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ

O 3ος τόμος Απολογισμού Δράσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ αποσκοπεί στην συνοπτική πα-
ρουσίαση και ανάδειξη του πολλαπλού και πολυδιάστατου έργου των Τμημάτων και 
Γραφείων του ΚΕΕΛΠΝΟ για το έτος 2012, δίνοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα των 
κυριότερων δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν μέσα στο παρελθόν έτος. 

Ο παρών Απολογισμός συμπίπτει χρονικά με την επέτειο των 20 ετών από την ίδρυση 
του ΚΕΕΛΠΝΟ, αποδεικνύοντας πως ο Οργανισμός βάσει της ιδρυτικής του απόφασης 
(σημ. Αρθρο 26 του Ν. 2071/1992  ΦΕΚ 123Α΄/15-7-1992) συνεχίζει να υπηρετεί τη 
Δημόσια Υγεία, με πλήρη συναίσθηση της δύσκολης οικονομικής περιόδου που διανύ-
ουμε και των συνεπειών αυτής. Παράλληλα, ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο ευαίσθητος τομέας της Δημόσιας Υγείας με αποφασιστικότητα προκει-
μένου να ευοδωθούν οι προσπάθειές μας για την προστασία και προαγωγή της υγείας, 
καθώς και την πρόληψη και καταπολέμηση των νοσημάτων που αποτελούν απειλή για 
τη χώρα και τους πολίτες της. 

Σημαντικός παράγοντας της ευδοκίμησης των στόχων μας είναι η συνεργασία όλων 
για την ανάπτυξη στρατηγικών, την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών την αποτε-
λεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων σε δράσεις απαραίτητες για τη διαφύλαξη 
της Δημόσιας Υγείας.  Άλλωστε η υγεία των πολιτών είναι το βασικό εχέγγυο για την 
ανάπτυξη της χώρας σε συνολικό επίπεδο.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους εργαζόμενους του 
ΚΕΕΛΠΝΟ για την μέχρι τώρα συνεργασία μαζί τους, οι οποίοι, παρά τις ιδιαίτερα δύ-
σκολες συνθήκες, συνεχίζουν να προσφέρουν τα μέγιστα για τη διασφάλιση του εξαι-
ρετικά σημαίνοντος επιστημονικού έργου του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ
Καθ. Τ. Κουρέα-Κρεμαστινού
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ΠΕΔΥ  Περιφερικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας 
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ΠΦΥ  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ΣΕΥΥΠ Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
ΣΚΑΕ  Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης 
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Α-Ζ
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BCoDE Burden of Communicable Diseases in Europe
CDC   Centre for Disease Control and Prevention
DG SANCO Directorate General for Health and Consumers
EAHC  Executive Agency for Health and Consumers
ECDC  European Centre for Disease Prevention and Control
EFSA  European Food and Safety Agency 
EHEC  Enterohaemorrhagic E. coli
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
ELDS Net European Legionella Disease Surveillance Network
ELISA  Enzyme-linked immunosorbent assay
EMIS  European MSM Internet Survey
EPIET  European Programme for Field Epidemiology Training 
EPIS  Epidemic Intelligence Information System
ESCAIDE European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology
ESTHER Ensemble pour une Solidarite Therapeutique Hospitaliere En Reseau
EU  European Union
EUCERD  European Union Committee of Experts on Rare Diseases
EUPHEM European Programme for Public Health Microbiology Training
EUROMOMO European Monitoring of Excess Mortality for public health action
FWD  Food and Water-borne Diseases Programme
HBV  Hepatitis B Virus
HCV  Hepatitis C Virus 
HPA  Health Protection Agency
HPV  Human Papilloma Virus
IHN  International Haemovigilance Network
IOM  International Organization for Migration
ΙSS   Istituto Superiore di Sanità
KPC  Klebsiella Pneumoniae Carbanemase
MDR  Multidrug-Resistance
NCC  National Certification Commission
NCPI  National Commitment and Policy Instrument
NHS  National Health System
PCR  Polymerase Chain Reaction
RASFF  Rapid Alert System for Food and Feed
RDT  Malaria Rapid DiagnosticTest
RCC  European Regional Certification Commission
SARS  Severe Acute RespiratoryS
STER/VTEC Shiga/Vero Toxin Producing Escherichia Coli
TESSy  European Surveillance System
UN  United Nations
UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
WHO  World Health Organization
WHONET WHO Network of Global Surveillance of Infectious Diseases
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ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Υπεύθυνος:
Δημητρόπουλος Χρήστος,

ΠΕ Βιολόγος

ΓΡ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Υπεύθυνη:

Μένη Μαρία, ΔΕ Διοικητικός

ΓΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπεύθυνος:

Ρουσάκης Μανούσος,
ΠΕ Οικονομολόγος

ΓΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Υπεύθυνη:

Δρακονταειδή Βασιλική,
ΔΕ Διοικητικός

ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ
Υπεύθυνος:

Χριστοδουλάκης Γιάννης,
ΔΕ Οδηγός

ΓΡ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡ. ΚΛΗΤΗΡΩΝ
Υπεύθυνος:

Μυλωνάς Γεώργιος, ΥΕ Κλητήρας

ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΡ. ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ
- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΜΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ
Υπεύθυνη:

Πολίτη Κωνσταντίνα, ΠΕ Ιατρός
- ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
- ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Υπεύθυνη Τμήματος:
Πολύζου Αικατερίνη,
ΠΕ Οικονομολόγος

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Υπεύθυνος:

Λέκκας Ιωάννης, ΔΕ Διοικητικός

ΓΡ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Υπεύθυνη:

Σακκά Ουρανία, ΔΕ Διοικητικός

ΓΡ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Υπεύθυνος:

Λεμονής Γιώργος, ΔΕ Διοικητικός

ΓΡ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Υπεύθυνη:
Κυριάκη Ειρήνη,

Πολιτικός Επιστήμονας

ΓΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Υπεύθυνος:
Λιάσκος Γεώργιος, ΤΕ Διοικητικός

ΓΡ. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

ΜΕ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ
Υπεύθυνος:

Δέτσης Μάριος, ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνη: 

Μέλλου Κασσιαννή,
ΠΕ Νοσηλεύτρια

ΓΡ. ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ
Υπεύθυνος:

Δέτσης Μάριος, ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
Υπεύθυνη:

Σπάλα Γεωργία, ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ & ΣΥΓΓΕΝΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνη: 

Γεωργακοπούλου Θεανώ,
ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υπεύθυνη:

Τριανταφύλλου-Ωρολογά Ελένη, 
ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας

ΓΡ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Υπεύθυνη:
Γκολφινοπούλου Κασσιανή,

ΠΕ Νοσηλεύτρια

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Υπεύθυνη Τμήματος:
Γεωργακοπούλου Θεανώ,

ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Υπεύθυνος:

Δαμάσκος Παναγιώτης,
ΠΕ Κοινωνιολόγος

ΣΥΜΒ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛ.
ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΟ HIV/ AIDS

Υπεύθυνη:
Νικολοπούλου Ελισάβετ, 
ΠΕ Κλινικός Ψυχολόγος

ΓΡ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Υπεύθυνη:

Κουρέα Αικατερίνη, ΠΕ Ψυχολόγος

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
Υπεύθυνος:

Πανταζόπουλος Ιωάννης,
ΠΕ Οδοντίατρος

ΓΡ. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ TRAFICKING
Υπεύθυνη:

Αδράμη Όλγα, ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Υπεύθυνη:
Ξανθοπούλου Ειρήνη- Κυριακή, 

ΠΕ Κοινωνιολόγος

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Υπεύθυνος:
Πουλής Σταμάτης, ΠΕ Νοσηλευτής

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Υπεύθυνη Τμήματος:

Δρ. Ψυχολογίας
Παυλοπούλου Ιωάννα

ΓΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ,

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ &
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
Υπεύθυνη:

Δεδούκου Ξανθή, ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ
Υπεύθυνη:

Νικολοπούλου Γεωργία,
ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Υπεύθυνη:

Παυλή Ανδρούλα, ΠΕ Ιατρός

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ
ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνη Τμήματος:
Μαλτέζου Ελένη, ΠΕ Ιατρός

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Υπεύθυνη Τμήματος:
Τζάλα Ευαγγελία,
ΠΕ Βιοστατιστικός

ΓΡ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπέθυνη:
Βαρελή Μαρία,

ΠΕ Εκπαιδευτικός

ΓΡ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ

Υπεύθυνη:
Σπηλιοπούλου Ελένη,

ΔΕ Διοικητικός

ΓΡ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνη:
Ρουμελιώτη Βασιλική,

ΠΕ Διοικητικός

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δρ. Θεόδωρος Παπαδημητρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Καθηγήτρια Τζένη Κουρέα Κρεμαστινού

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Πολίτης Χαράλαμπος,  ΠΕ Δικηγόρος

ΓΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνος:
Κουκουριτάκης Φίλιππος, ΠΕ Βιολόγος

ΓΡ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνη:

Οικονόμου Αθηνά, ΠΕ Δικηγόρος

ΓΡ. ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνη:

Στασινοπούλου Παναγιώτα, ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Υπεύθυνη:

Μπουραΐμη Χριστίνα, ΔΕ Διοικητικός

ΚΕΔΥ- ΠΕΔΥ
Υπεύθυνη:

Χατζηπασχάλη Ελεωνόρα, ΠΕ Βιολόγος

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΓΡ. ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Υπεύθυνος:
Ηλιόπουλος Δημήτρης, ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΡ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ - ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπεύθυνη:

Οικονομοπούλου Ασημούλα, ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ
ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΣΜΝ)

Υπεύθυνη:
Παρασκευά Δήμητρα, ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνη:

Φωτεινέα Μαρία, ΠΕ Δημοσιογράφος

 ΓΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Υπεύθυνος:
Δρ. Θεόδωρος Παπαδημητρίου

 ΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Υπεύθυνη:

Ρεφενέ Ελένη, ΔΕ Διοικητικός

ΓΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Υπεύθυνη:
Λάμπρου Αγγελική,

ΠΕ Νοσηλεύτρια

ΓΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΩΝ ΝΟΣΩΝ
Υπεύθυνη:

Τζάλα Ευαγγελία,
ΠΕ Βιοστατιστικός

ΓΡ. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπεύθυνος:
Αναστόπουλος Γεώργιος, ΠΕ Διοικητικός

NFP- ESTHER
 Υπεύθυνη:

Χρυσούλα Μπότση, ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Υπεύθυνη:

Αγορίτσα Μπάκα, ΠΕ Ιατρός

ΓΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Υπεύθυνος:

Σαμπατακάκης Στέφανος, ΠΕ Υγιεινολόγος Μηχανικός

*επικαιροποιημένο οργανόγραμμα 2013



I. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ

Γραφεία που υπάγονται στο Γραφείο Προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ1

1) Γραφείο Επιστημονικών Συνεργατών Προέδρου 
2) Γραφείο Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Κοινού & Επαγγελματιών Υγείας
3) Γραφείο Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων
4) Γραφείο Νομικών Θεμάτων
5) Γραμματεία Προέδρου
6) Νομικός Σύμβουλος για Θέματα Ηθικής, Δεοντολογίας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Υπεύθυνη: Μπάκα Αγορίτσα

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Γραφείο Επιστημονικών Συνεργατών Προέδρου συστάθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2012 και 
υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Εσωτερι-
κού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ (ΦΕΚ 831 Β’/29-6-2001). Το Γραφείο λειτουργεί 
στον Οργανισμό ως σύνδεσμος μεταξύ Προέδρου και των Τμημάτων και Γραφείων που επιτε-
λούν επιστημονικό έργο.

1.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Ο ρόλος του Γραφείου Επιστημονικών Συνεργατών Προέδρου περιλαμβάνει τις παρακάτω 
δράσεις:
•  Συντονίζει δραστηριότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων της Δημόσιας Υγείας και 

ειδικότερα συμμετέχει στον συντονισμό των δράσεων για τα νοσήματα που μεταδίδονται 
με διαβιβαστές, την εποχική γρίπη, τη λύσσα, τα θέματα μεταναστευτικής υγείας και τα 
θέματα νέων απειλών κατά της δημόσιας υγείας. 

•  Συμμετέχει στη διαχείριση του ενημερωτικού υλικού που προορίζεται για την ιστοσελίδα 
του οργανισμού και στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΚΕΕΛΠΝΟ (twitter: 
@keelpno_gr)

•  Διατυπώνει επιστημονική συμβουλή και εξειδικευμένη γνώμη για το σχεδιασμό  και προ-
γραμμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς και εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που άπτο-
νται του πεδίου δράσης του Οργανισμού.

•  Υποβάλει προτάσεις ή/και εισηγήσεις, συντάσσει εκθέσεις, αλληλογραφία και ενημερώσεις για 
την ιεραρχία του Υπουργείου Υγείας πάνω σε θέματα επιστημονικού έργου του Οργανισμού. 

•  Επικοινωνεί και ανταλλάσει πληροφορίες σε θέματα επιστημονικού έργου του Οργανισμού 
με το Υπουργείο Υγείας, άλλους οργανισμούς Δημόσιας Υγείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το Ευρωπαϊκό CDC και διεθνείς οργανισμούς (ΠΟΥ).

•  Βοηθά στο συντονισμό της συνεργασίας του Οργανισμού με άλλους εθνικούς φορείς και υπη-
ρεσίες στην υλοποίηση και το συντονισμό δράσεων για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

•	  Συμμετέχει στην εκπαίδευση και ενημέρωση κοινού και επαγγελματιών υγείας σε διάφορα 
θέματα των δράσεων του οργανισμού. 

•	  Εκπροσωπεί το ΚΕΕΛΠΝΟ στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό CDC για τη δημιουργία ενός 
εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επιδημιολογία Πεδίου για τις χώρες της 
Μεσογείου (MediPIET).  
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2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Υπεύθυνος: Κουκουριτάκης Φίλιππος

2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Γραφείο Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης  Κοινού και Επαγγελματιών Υγείας έχει υπό την επο-
πτεία του τη δημιουργία, συντήρηση και διαρκή ενημέρωση του ιστοτόπου του ΚΕΕΛΠΝΟ και 
το συντονισμό (από κοινού με το Γραφείο Τύπου ΚΕΕΛΠΝΟ) για την έκδοση του μηνιαίου 
Ενημερωτικού Δελτίου του Οργανισμού. Σχεδιάζοντας και δημιουργώντας αυτά τα σύγχρονα 
εργαλεία διάχυσης των αρχών και επιστημονικών γνώσεων Δημόσιας Υγείας προς τους πολί-
τες και τους επαγγελματίες υγείας ειδικότερα, φιλοδοξούμε να θέσουμε τον έλεγχο και την 
πρόληψη των νοσημάτων στο προσκήνιο της κοινωνίας και να καλλιεργήσουμε μια συμμετο-
χική κουλτούρα ως προς τους κινδύνους και τις απειλές της υγείας, στην Ελλάδα και διεθνώς.

2.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2.2.1. Ιστότοπος ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr / ελληνική και αγγλική έκδοση) 
Ο νέος σχεδιασμός του ιστότοπου του Οργανισμού έχει εμπλουτιστεί σε θεματολογία και πλέ-
ον περιλαμβάνει 180 νέες ενότητες αναφορικά με νοσήματα της επικαιρότητας της δημόσιας 
υγείας για την ενημέρωση επαγγελματιών υγείας και πολιτών, καθώς και θέματα εκπαίδευσης. 
Σημειώνεται, δε, ότι ο ιστότοπος του ΚΕΕΛΠΝΟ υποβάλλεται σε συνεχή ανάλυση και αξιολό-
γηση από τους ίδιους τους επισκέπτες, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων. 
Τα στατιστικά επισκεψιμότητας για το έτος 2012 έδειξαν: 
• Προβολές ιστοσελίδων ΚΕΕΛΠΝΟ: 784.053
• Συνολικοί επισκέπτες: 212.853
• Μοναδικοί επισκέπτες: 130.446

2.2.2. Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ (http://www2.keelpno.gr/blog/ ελληνική 
και αγγλική έκδοση) 
Η μηνιαία έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου (e-bulletin) του ΚΕΕΛΠΝΟ περιλαμβάνει ποικίλη 
θεματολογία σε επιστημονικά θέματα δημόσιας υγείας και θέματα που άπτονται των καθη-
μερινών λειτουργιών και δράσεων – παρεμβάσεων του Οργανισμού, καθώς και συνεργασίες 
με διακεκριμένους επιστήμονες από ένα ευρύ φάσμα του χώρου της υγείας. Αναλυτικότερα, 
η κεντρική θεματολογία των 12 τευχών του Ενημερωτικού Δελτίου ήταν: Δεκέμβριος 2011 
– “Μικροβιακή αντοχή”, Ιανουάριος 2012 - “Καρκίνος”, Φεβρουάριος 2012 – “Μηνιγγίτιδα”, 
Μάρτιος 2012 – “Ηπατίτιδες”, Απρίλιος 2012 – “Βρουκέλλωση”, Μάιος 2012 – “Ελονοσία”, Ιού-
νιος 2012 – “Ταξιδιωτική ιατρική”, Ιούλιος 2012 – “Όμορφες και καθαρές ελληνικές θαλάσσιες 
ακτές”, Αύγουστος 2012 – “Σεξουαλικά Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις”, Σεπτέμβριος 2012 - “Διε-
θνής Υγειονομικός Κανονισμός”, Οκτώβριος 2012 - “Περιβαλλοντική Υγεία”, Νοέμβριος 2012 
– “Διατροφή και Δημόσια Υγεία” - Ειδικό αφιέρωμα – “Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS”). 

Τα στατιστικά αναγνωσιμότητας Ενημερωτικού Δελτίου και επισκεψιμότητας ιστοσελίδας Δελ-
τίου για το έτος 2012 έδειξαν:
• Μηνιαίοι ηλεκτρονικοί συνδρομητές ελληνικής έκδοσης: 7.078
• Μηνιαίοι ηλεκτρονικοί συνδρομητές αγγλικής έκδοσης: 521
• Προβολές ιστοσελίδων Δελτίου: 122.028
• Συνολικοί επισκέπτες: 76.801
• Μοναδικοί επισκέπτες: 58.949

2.2.3. Άλλες δράσεις του Γραφείου
• Δημιουργία καναλιού στο Youtube (HCDCPchannel).
• Δημιουργία και ενημέρωση λογαριασμού στο Twitter (@keelpno_gr).
•  Συμμετοχή του προσωπικού του Γραφείου στη δημιουργία και λειτουργία Συστήματος Κα-

ταγραφής Δεδομένων Μικροβιολογικών Εργαστηρίων (Epi-info).



•  Συμμετοχή του προσωπικού του Γραφείου στη δημιουργία αφισών και άλλων ενημερωτι-
κών – εκπαιδευτικών εντύπων του Οργανισμού για το κοινό και τους επαγγελματίες υγείας 
(όπως αφίσα ελονοσίας 2012 και φυλλάδια εποχικής γρίπης).

2.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το προσωπικό του Γραφείου συμμετέχει ως εκπαιδευτές σε προγράμματα ενημέρωσης και δι-
δασκαλίας σε θέματα δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας. Κατά τη διάρκεια του 2012 πραγμα-
τοποίησε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, το κάπνισμα 
(και άλλα λοιμώδη και μη μεταδιδόμενα νοσήματα) σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στις Σχολές της Αστυνομίας και σε άλλους φορείς. 

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗ- ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνη: Στασινοπούλου Παναγιώτα

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το Γραφείο Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων δημιουργήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2011 με κύριο 
αντικείμενο την παρακολούθηση της επιδημιολογίας και την πρόληψη των χρονίων νοσημάτων. 
Ως χρόνια νοσήματα, κατά τον ΠΟΥ, ορίζονται τα νοσήματα που έχουν μακροχρόνια εξέλιξη (όπως 
για παράδειγμα οι καρδιοαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και οι χρόνιες 
αναπνευστικές παθήσεις), τα οποία τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα της επίδρασης παρα-
γόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας 
και η κατάχρηση αλκοόλ, αλλά και άλλα νοσήματα όπως νευροψυχιατρικά, ρευματολογικά κ.ο.κ.
Εκτιμάται ότι τα χρόνια νοσήματα ευθύνονται για το 86% των θανάτων και για το 77% της 
νοσηρότητας στην Ευρωπαϊκή περιοχή του ΠΟΥ, ενώ αποτελούν τεράστια η επιβάρυνση στην 
καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη, στους συγγενείς τους και στην κοι-
νωνία συνολικά. Στη χώρα μας, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη της Ελληνικής Στατι-
στικής Υπηρεσίας (2011) περίπου 40% του ερωτηθέντος πληθυσμού αναφέρει ότι πάσχει από 
μία χρόνια νόσο ή χρόνιο πρόβλημα υγείας.
Από την ανάλυση του επιπολασμού των μη μεταδοτικών νοσημάτων διεθνώς καθώς και τη διε-
ρεύνηση της αιτιότητας τους, προκύπτει ότι η ανάγκη για δράση και παρέμβαση είναι επιτακτική. 
Με τη λογική της σταδιακής ανάπτυξης των μη μεταδοτικών νοσημάτων αντιλαμβανόμαστε την 
αναγκαιότητα δημιουργίας δομών όχι μόνο περίθαλψης και αντιμετώπισης των καταστάσεων αυ-
τών, αλλά κυρίως προληπτικών δομών που θα στοχεύουν στην υιοθέτηση υγιούς συμπεριφοράς 
και εκμάθηση τεχνικών χειρισμού των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου.
Σκοπός της ίδρυσης του Γραφείου Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων (ΜΜΝ) είναι η συνεργασία 
με το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς και 
εγχώριους φορείς αλλά και με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για τα ΜΜΝ για την 
τεχνική υποστήριξη παρεμβάσεων ή δράσεων σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
των νοσημάτων αυτών. 

3.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

3.2.1. Παρακολούθηση και ενημέρωση σχετικά με τα χρόνια νοσήματα και τη 
μείωση των παραγόντων κινδύνου για την πρόκληση αυτών 
Γίνεται μέσω ιστοσελίδων, τόσο διεθνών οργανισμών όσο και φορέων δημόσιας υγείας, σε 
παγκόσμια και πανευρωπαϊκή κλίμακα.
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3.2.2. Ορισμός και Συμμετοχή στη Συντακτική Ομάδα για τα Χρόνια Νοσήματα. 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Στα συμπεράσματα του Συμβούλιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάδειξη καινοτόμων 
πρακτικών για τα χρόνια νοσήματα (2010), το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη-μέλη (κ-μ) να 
αναπτύξουν πολιτικές προαγωγής υγείας, πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης με επί-
κεντρο τον ασθενή, αλλά και θεραπείας και φροντίδας των χρονίων νοσημάτων, με έμφαση 
στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία και στην αναγνώριση και ανταλλαγή ορθών πρακτι-
κών μεταξύ κ-μ. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, η ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τη Δημόσια Υγεία (SLWPPH) του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης αποφάσισε για τον ορισμό μίας συντακτικής 
ομάδας, η οποία θα αποτελούνταν από τα 6 κ-μ των τωρινών και μελλοντικών προεδριών, 
μέσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα. Η Συντακτική ομάδα για τα χρόνια νοσήματα ήταν υπεύ-
θυνη για την υποβολή μίας έκθεσης προς την ομάδα SLWPPH, με συστάσεις σχετικά με την 
προαγωγή υγείας και την πρόληψη των χρονίων νοσημάτων, κατά τη διάρκεια της θητείας 
της Κυπριακής Προεδρίας. Τον Ιούλιο 2012 ολοκληρώθηκε η διαδικασία και τα καθήκοντα 
της με την παράδοση της έκθεσης προς σχολιασμό από τα κ-μ. Η τελική έκθεση υιοθετήθηκε 
το φθινόπωρο του 2012 από την ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τη Δημόσια Υγεία και οδήγησε 
στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη μίας νέας Κοινής Δράσης για την 
αντιμετώπιση των Χρονίων Νοσημάτων, για τα έτη 2014-2017.

3.2.3. Συμμετοχή σε προπαρασκευαστική συνάντηση για την προετοιμασία 
της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης για τα Χρόνια Νοσήματα (Δεκέμβριος 2012), 
εκ μέρους του ΥΥ 
Η Κοινή Δράση για τα Χρόνια Νοσήματα θα έχει έναρξη στο 2014 και στη δράση αυτή θα συμμε-
τέχει το ΚΕΕΛΠΝΟ.

3.2.4. Ανάπτυξη επαφών και συνεργασιών με άλλους φορείς για τη Δημόσια 
Υγεία
Αφορά σε επιστημονικές εταιρίες αλλά και Συλλόγους ασθενών με Χρόνια Νοσήματα με σκοπό 
την ανταλλαγή γνώσεων, την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την επιδημι-
ολογία των χρονίων νοσημάτων και την εν γένει στήριξη των ασθενών. Συμμετοχή του Γρα-
φείου στην Εκστρατεία κατά του Καρκίνου. 

3.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•  Εκπαίδευση Ειδικευμένων Μαιευτήρων- Γυναικολόγων στα πλαίσια του 5ου Σεμιναριακού 

Κύκλου Μαθημάτων της Ελληνικής Εταιρίας Μαστολογίας με θέμα: «Καρκίνος του Μα-
στού- Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία», Αθήνα Ιανουάριος 2012» 

•  Εκπαίδευση Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο 1ο και 2ο Εντατικό Σεμινάριο του ΠΜΣ της Ιατρι-
κής Σχολής Αθηνών «Διεθνής Ιατρικής και Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» με θέμα την Υγεία 
Ευπαθών Μετακινούμενων Πληθυσμών.

3.4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
•  «Επιδημιολογία του καρκίνου στην Ελλάδα και στον κόσμο». Εισήγηση στο 9ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας «Η Υγεία των Ελλήνων υπό το φως των νέων 
επιδημιών», Αθήνα 26-28 Μαρτίου 2012

•  Αρθρογράφηση σχετικά με τα Χρόνια Νοσήματα στην Εφημερίδα «Γραμμή Ζωής», στα πλαί-
σια της «Εθνικής Επικοινωνιακής Εκστρατείας Πρόληψης για τον Καρκίνο» (Πρόγραμμα συγ-
χρηματοδοτούμενο από το ΚΕΕΛΠΝΟ). 



4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνη: Οικονόμου Αθηνά

4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Γραφείο Νομικών Θεμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ιδιαίτερης σημασίας μονάδα λόγω του 
αντικειμένου του για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. Απαιτεί την συνεχή και άμεση 
συνεργασία των δικηγόρων που το στελεχώνουν με την Διοίκηση του οργανισμού και μεγάλη 
επιμέλεια και εχεμύθεια των διοικητικών υπαλλήλων που απασχολούνται σ’ αυτό.
Στο Γραφείο Νομικών Θεμάτων έρχονται όλα τα δικόγραφα που αφορούν στο ΚΕΕΛΠΝΟ προ-
κειμένου να επιληφθούν οι Δικηγόροι. Παράλληλα, τίθενται από τον Πρόεδρο, το ΔΣ και τον 
Διευθυντή νομικά ερωτήματα που χρήζουν γνωμοδότησης ή απαιτούν παράσταση ενώπιον 
αρχών και υπηρεσιών, καθώς και λοιπές ενέργειες. Τέλος, ασχολείται με οποιοδήποτε νομικό 
θέμα προκύπτει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, από τους υπεύθυνους Γραφείων και Τμημάτων.

4.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Αν και δεν πραγματοποιεί δράσεις, με την τυπική έννοια, όπως άλλα Γραφεία του Οργανισμού, ο ρόλος 
του είναι ιδιαιτέρως σημαντικός. Συγκεκριμένα, το Γραφείο αναλαμβάνει:
•  Τον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων που απασχολούν το ΚΕΕΛΠΝΟ με δικαστική εκπρο-

σώπηση ή εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Σύνταξη δικογράφων, εξωδίκων και πρα-
κτικών συμβιβασμού. Κατά περίπτωση μπορεί να είναι σε συνεργασία και με εξωτερικούς 
Δικηγόρους (π.χ. Διαιτησίες για τα πανδημικά εμβόλια).

•  Την εκπροσώπηση ενώπιον κάθε Αρχής και φορέα για νομικά θέματα που αναφύονται από 
την λειτουργία του ΚΕΕΛΠΝΟ.

•  Την υποβολή σχεδίων συμβάσεων και εγγράφων των οποίων την τελική επεξεργασία και 
υπογραφή έχει η Υπηρεσία, κατά την ιεραρχική δομή της, και συγκεκριμένα:

i. Προγραμματικών Συμβάσεων - Πρωτοκόλλων Συνεργασίας που υπογράφει το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του με τρίτους φορείς για την διάθεση προσωπικού, την 
οικονομική ενίσχυση και κάθε είδους συνεργασία  σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
ii.Συμβάσεων που αφορούν λειτουργικά θέματα, ιδίως μισθωτήρια, συμβάσεις φύλαξης, 
συντήρησης εξοπλισμού, για την εκτύπωση εντύπων, την υλοποίηση ημερίδων και λοιπών εκ-
δηλώσεων και η διεκπεραίωση θεμάτων που ανακύπτουν από την υλοποίησή τους.
iii. Συμβάσεων με Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία και φορείς επιστημονικούς που 
έχουν αντικείμενα σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΚΕΕΛΠΝΟ.

•  Την παρακολούθηση των συνεδριάσεων του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ από την υπεύθυνη Νομικό 
Σύμβουλο ή άλλο έμμισθο δικηγόρο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μέλους του ΔΣ 
και η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που θα ζητηθεί από τα μέλη.

•  Την ενασχόληση με εργασιακά θέματα σε συνεργασία με τον Σύλλογο εργαζομένων (ΣΕΚΕΕΛ), 
καθώς και το Γραφείο Προσωπικού (παροχή συμβουλών για τη νόμιμη διαδικασία που απαιτείται 
για την πρόσληψη προσωπικού, κατάρτιση συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ, 
μισθοδοτικά, πειθαρχικά, αποσπάσεις/μετατάξεις προσωπικού, θέματα τακτικών και λοιπών αδει-
ών με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας κλπ).

•  Τη συμμετοχή σε Επιτροπές που συστήνονται με απόφαση του Προέδρου στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού για παροχή νομικών συμβουλών.

•  Τη συμμετοχή σε Επιτροπές για την σύνταξη νομοσχεδίων που περιέχουν θέματα που αφορούν το ΚΕΕΛΠΝΟ.
• Τη συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς για νομικά θέματα.
•  Την επίλυση θεμάτων που απορρέουν από την οικονομική λειτουργία του Οργανισμού, σε 

συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης.
• Την παρακολούθηση και αρχειοθέτηση της ισχύουσας νομοθεσίας.
•  Να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα οροθετικών ασθενών για θέματα που αφορούν τις 

εργασιακές τους σχέσεις, τυχόν επιδόματα που δικαιούνται και για κάθε πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν εξαιτίας της οροθετικότητάς τους.
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5. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Υπεύθυνη: Μπουραΐμη Χριστίνα

5.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Γραμματεία Προέδρου διεκπεραιώνει τα διοικητικά έγγραφα του Οργανισμού, την εισερχό-
μενη και εξερχόμενη αλληλογραφία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την ηλεκτρονική αλληλο-
γραφία και συντονίζει την επικοινωνία των υπαλλήλων και των εξωτερικών συνεργατών του 
ΚΕΕΛΠΝΟ με την Πρόεδρο.

1Να σημειωθεί ότι ο Νομικός Σύμβουλος για Θέματα Ηθικής, Δεοντολογίας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα που υπάγεται στα πλαίσια του Γραφείου Νομικών Θεμάτων ΚΕΕΛΠΝΟ



II. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Γραφεία που υπάγονται στο Γραφείο Γενικού Διευθυντή του 
ΚΕΕΛΠΝΟ

1. Γραφείο Εφαρμογής Υγειονομικής Διάταξης και Ιατρικών Παρεμβάσεων
2.  Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας (ΔΕΔΥ) - Κεντρικά & Περιφερειακά Εργαστήρια 

Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ- ΠΕΔΥ)
3. Γραφείο Περιβαλλοντικής Υγείας 
4. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Επικοινωνίας 
5. Γραφείο Μεσογειακής- Παρευξείνιας Συνεργασίας 
6. Γραφείο Διεκπεραίωσης Ειδικών Θεμάτων Οικονομίας & Διοίκησης 
7. Γραφείο HIV Λοίμωξης & ΣΜΝ 
8.  Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) και Γραφείο Εκτίμησης Κινδύνου & Αντιμετώπισης Οξέ-

ων Συμβάντων 
9. Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
10. NFP-ESTHER
11. Γραμματεία Διευθυντή

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KAI 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Υπεύθυνη: Χατζηπασχάλη Ελεονώρα

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Αποτελεί νεοσυσταθέν Γραφείο που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2012 με κύριο 
στόχο την εφαρμογή της υπ’αριθμ. Γ.Υ. 39α Υγειονομικής Διάταξης και την εφαρμογή προ-
γραμμάτων και παρεμβάσεων σε ευπαθείς και ειδικές ομάδες πληθυσμών παρέχοντας πρωτο-
βάθμια ιατρική φροντίδα. 

1.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

1.2.1. Έλεγχος σε εκδιδόμενα άτομα στα πλαίσια εφαρμογής της Υγειονομικής 
Διάταξης 
Μετά από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας το Γραφείο προχώρησε σε έλεγχο με ταχεία διαγνω-
στική μέθοδο έναντι αντισωμάτων των HIV 1 και 2 εκδιδόμενων ατόμων που στερούνταν βιβλια-HIV 1 και 2 εκδιδόμενων ατόμων που στερούνταν βιβλια- 1 και 2 εκδιδόμενων ατόμων που στερούνταν βιβλια-
ρίου υγείας και που ίσως δυνητικά αποτελούσαν κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία. Ελέγχθησαν 120 
εκδιδόμενα άτομα. Σε έξι άτομα το αποτέλεσμα ήταν θετικό και παραπέμφθηκαν σε ΜΕΛ.

1.2.2. Πρόγραμμα παρεμβάσεων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στο κέντρο 
της Αθήνας 
Το πρόγραμμα παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας στο κέντρο της Αθήνας (Πλατεία 
Ομονοίας, Βάθης, Καραϊσκάκη, Κουμουνδούρου και Οδός Τοσίτσα) υλοποιήθηκε με Κινητή 
Μονάδα στελεχωμένη από ιατρό, νοσηλευτή, ψυχοκοινωνικό επιστήμονα και διοικητικό υπάλ-
ληλο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον εντοπισμό κρουσμάτων HIV/AIDS μέσω αιμοληψιών με 
έγγραφη συγκατάθεση των εξεταζομένων. Το 2ο εξάμηνο του 2012 εξυπηρετήθηκαν συνολικά 
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5.051 άτομα, έγιναν 370 αιμοληψίες, με 20 θετικά αποτελέσματα για HIV/AIDS. Διανεμήθη-HIV/AIDS. Διανεμήθη-/AIDS. Διανεμήθη-AIDS. Διανεμήθη-. Διανεμήθη-
καν περίπου 2.500 προφυλακτικά και 8.000 σύριγγες μίας χρήσεως, αλκοολούχα μαντηλάκια 
και οροί σε ΧΕΝ,για τον περιορισμό της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων μέσω κοινής χρήσης 
συριγγών. Αναλυτικότερα:
•  Τον Ιούλιο του 2012 (από 6 Ιουλίου και μετά), εξυπηρετήθηκαν συνολικά 1.704 άτομα 

(Πλατείες Ομονοίας, Βάθης, Καραϊσκάκη, Κουμουνδούρου, Τοσίτσα). Έγιναν 124 αιμο-
ληψίες για ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του HIV/AIDS, με έξι επιβεβαιωμένα θετικά 
αποτελέσματα.

•  Τον Αύγουστο του 2012, συνεχίστηκε το πρόγραμμα στις Πλατείες Ομονοίας και Βάθης 
όπου εξυπηρετήθηκαν 1.267 άτομα. Έγιναν 77 αιμοληψίες για ανίχνευση αντισωμάτων 
έναντι του HIV/AIDS, με 10 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα θετικά αποτελέσματα.

•  Τον Σεπτέμβριο του 2012, εξυπηρετήθηκαν 583 άτομα (Πλατείες Βάθης και Ομονοίας). 
Έγιναν 41 αιμοληψίες για ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του HIV/AIDS, με ένα θετικό 
αποτέλεσμα.

•  Τον Οκτώβριο του 2012, εξυπηρετήθηκαν 566 άτομα στην Πλατεία Ομονοίας, έγιναν 54 
αιμοληψίες για ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του HIV/AIDS, με ένα θετικό αποτέλεσμα.

•  Τον Νοέμβριο του 2012, εξυπηρετήθηκαν 468 άτομα στην Πλατεία Ομονοίας. Έγιναν 42 
αιμοληψίες για ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του HIV/AIDS, χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

•  Τον Δεκέμβριο του 2012, εξυπηρετήθηκαν 463 άτομα στην Πλατεία Ομονοίας, έγιναν 32 
αιμοληψίες για ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του HIV/AIDS, με δύο θετικά αποτελέσματα.

1.2.3. Παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας σε πληθυσμό Ρομά 
Στις 17 Αυγούστου 2012, μετά από συντονισμένες ενέργειες συναρμόδιων φορέων σχετικά 
με Αστυνομική Επιχείρηση σε πρόχειρο καταυλισμό στην περιοχή του Βοτανικού, το Γραφείο 
διέθεσε δύο Κινητές Μονάδες για παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας σε 85 Ρομά. 

1.2.4. Υγειονομικός έλεγχος σε μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα 
Τοποθετήθηκαν Κινητές Μονάδες εντός των Κέντρων Φιλοξενίας Μεταναστών στις περιοχές 
Ξάνθης, Κομοτηνής, Κορίνθου και Δράμας. Σκοπός ήταν η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας και η έγκαιρη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον εντο-
πισμό κρουσμάτων φυματίωσης, ηπατίτιδας, ελονοσίας και HIV/AIDS μέσω αιμοληψιών με 
έγγραφη συγκατάθεση των εξεταζομένων. Παρασχέθηκε φροντίδα σε 2.177 αλλοδαπούς και 
έγιναν 744 εξετάσεις μέσω RDT για ελονοσία, με μία θετική. Διενεργήθηκαν 17 ταχείες δια-
γνωστικές εξετάσεις για HIV/AIDS, με ένα θετικό αποτέλεσμα. Αναλυτικότερα:
•  Παρέμβαση στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών Κομοτηνής (17 Αυγούστου-30 Νοεμβρίου 

2012). Διενεργήθηκαν 50 εξετάσεις μέσω ταχείας διαγνωστικής μεθόδου για ελονοσία και 
έξι ταχείες διαγνωστικές εξετάσεις για HIV/AIDS, χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Διενεργήθη-
καν πέντε εξετάσεις δερμοαντίδρασης Mantoux και μία αξιολογήθηκε ως θετική.

•  Παρέμβαση στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών Ξάνθης (20 Αυγούστου- 30 Νοεμβρίου 
2012). Παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα σε 550 αλλοδαπούς ενώ το σύνολο των επισκέψε-
ων ανήλθε σε 1.164. Διενεργήθηκαν 226 εξετάσεις μέσω RDT για ελονοσία χωρίς θετικό 
αποτέλεσμα και 10 ταχείες διαγνωστικές εξετάσεις για HIV/AIDS, με ένα θετικό αποτέλε-
σμα. Ένας ακόμα φιλοξενούμενος βρέθηκε θετικός σε εξέταση για HIV/AIDS. Μετά την 
εκδήλωση μίας ενεργούς φυματίωσης, έγιναν 10 εξετάσεις δερμοαντίδρασης Mantoux σε 
αστυνομικούς του Κέντρου χωρίς θετικό αποτέλεσμα και 230 εξετάσεις Mantoux σε φιλο-
ξενούμενους.

•  Παρέμβαση στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών Κορίνθου (10 Σεπτεμβρίου-30 Νοεμβρίου 
2012). Κινητή Μονάδα με κλιμάκιο αποτελούμενο από ιατρό, νοσηλευτή και διοικητικό υπάλ-
ληλο παρείχε ιατρική φροντίδα στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών Κορίνθου. Διενεργήθηκαν 
461 εξετάσεις μέσω ταχείας διαγνωστικής μεθόδου για ελονοσία, όπου μία βρέθηκε θετική. 
Έγιναν τέσσερις εξετάσεις δερμοαντίδρασης Mantoux, που βρέθηκαν θετικές.

•  Παρέμβαση στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών Δράμας (15 Οκτωβρίου-30 Νοεμβρίου 
2012). Εξυπηρετήθηκαν 386 άτομα. Διενεργήθηκαν επτά εξετάσεις με RDT για ελονοσία 
και μία ταχεία διαγνωστική εξέταση HIV/AIDS χωρίς θετικό αποτέλεσμα. 



1.2.5. Υγειονομικός έλεγχος σε καταυλισμό Κούρδων προσφύγων στο Δήμο 
Πεντέλης
Tο Γραφείο διέθεσε στις 30 Αυγούστου 2012 και 2 Σεπτεμβρίου 2012 Κινητή Μονάδα για υγειονομικό 
έλεγχο σε Κούρδους πρόσφυγες. Εξετάστηκαν 11 άτομα και τέσσερα εμφάνισαν θετική Mantoux. 

1.2.6. Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS – 1η Δεκεμβρίου 2012 
Από 28 Νοεμβρίου έως και 4 Δεκεμβρίου 2012, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του 
AIDS, η Κινητή Μονάδα πραγματοποίησε ενημέρωση για την πρόληψη και την μετάδοση του 
HIV/AIDS στην Πλατεία Ομονοίας.

1.2.7. Έλεγχος για ελονοσία σε αιμοδότες στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου 
•  Στις 19 Δεκεμβρίου 2012 σε συνεργασία με το ΣΚΑΕ και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού 

Νοσοκομείου «Ασκληπιείο» Βούλας, κλιμάκιο του Γραφείου προχώρησε σε έλεγχο υποψή-
φιων αιμοδοτών με RDT, χωρίς θετικό αποτέλεσμα. 

2. ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΥ)
Υπεύθυνη Δικτύου ΚΕΔΥ-ΠΕΔΥ: Χατζηπασχάλη Ελεονώρα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βατόπουλος Αλκιβιάδης 

2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Το 2012 ήταν η τρίτη χρονιά πλήρους λειτουργίας του Δικτύου με την έναρξη λειτουργίας 
ενός ακόμα Εργαστηρίου, του ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, 
ξεκίνησε η διαδικασία διαπίστευσης στα ΠΕΔΥ Ν. Αιγαίου και Κρήτης, που λειτουργούν πλέον 
κατά το πρότυπο ISO 17025:2005. Το Δίκτυο εκτελεί 41 διαπιστευμένες μεθόδους δοκιμών, 
19 υπό διαπίστευση, επί του συνόλου 241 πραγματοποιούμενων μεθόδων, εκ των οποίων οι 
27 διαπιστεύτηκαν το 2012.
Σε συνέχεια της υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου και του ΕΦΕΤ, to 
2012 εκτός από το ΚΕΔΥ, πραγματοποίησε και το ΠΕΔΥ Θεσσαλίας για τον ΕΦΕΤ αντίστοιχους 
ελέγχους στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Επίσημου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων. 

Στο ΔΕΔΥ ανήκουν:
1. Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ)
2. Τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας: 

• ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
• ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας
• ΠΕΔΥ Ηπείρου
• ΠΕΔΥ Θεσσαλίας
• ΠΕΔΥ Πελοπονήσσου
• ΠΕΔΥ Νοτίου Αιγαίου (Ρόδου)
• ΠΕΔΥ Κρήτης

2.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
•  Η χώρα μας συμμετείχε μέσω του ΚΕΔΥ στην 1η Συνάντηση εργασίας του Προγράμματος Μο-

ριακής Επιδημιολογικής Επιτήρησης υπό την αιγίδα του  Food & Waterborne Diseases – ECDC 
που πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πιλοτική φάση και έχει στόχο 
τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων μοριακής τυποποίησης κλινικών στελεχών 
Σαλμονέλλας, Λιστέριας & βεροτοξινογόνων E. coli που εντάσσεται στο TΕSSy.

•  Ο προγραμματισμός ελέγχου λεγεωνέλλας και διενέργεια δειγματοληψιών μέσω αποστολής 
κλιμακίων, στελεχωμένων από τμήματα του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε τουριστικές περιοχές της Ελλάδας.
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•  Συμμετοχή στη διοργάνωση Ημερίδας «Υγιεινή, ασφάλεια και διάσωση στο νερό», στο Δημαρ-
χείο Π. Φαλήρου.

•  Πραγματοποίηση 10 εκπαιδευτικών ομιλιών και παρουσιάσεων του προγράμματος «Υγιει-
νή, ασφάλεια και διάσωση στο νερό» σε κατασκηνώσεις. 

•  Φιλοξενία των μαθημάτων της Σχολής Απολυμαντών-Κλιβανιστών του Υπουργείου Υγείας 
του 2012 στο αμφιθέατρο του ΚΕΔΥ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διήρκησε 22/10/12-
14/12/12.

•  Εγκαίνια του Διασυνοριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Υγείας στα πλαίσια του Ευρωπαϊ-
κού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013.

•  Εφαρμογή προγράμματος Περιβαλλοντικής επιτήρησης λυμάτων σε χώρους συγκέντρω-
σης ειδικών πληθυσμών (αθίγγανων, μεταναστών), με σκοπό την ανίχνευση του άγριου 
ιού της πολιομυελίτιδας.

•  Υποβολή Τεχνικού Δελτίο «Δικτύωση Εμβολιαστικών Κέντρων και Διασύνδεση με τις δομές 
ΠΦΥ–Προώθηση Εμβολιασμών Ενηλίκων σε ευάλωτες ηλικιακές ομάδες», ΕΣΠΑ 2007-
2013 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΤΕΠ ΑΝΑΔ)

•  Ένταξη του Τεχνικού Δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-
μικού» με τίτλο «Διαπίστευση μεθόδων για τα εργαστήρια Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες 
Σταδιακής εισόδου, εξόδου και σύγκλισης».

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΕΔΥ
Το 2012 διενεργήθηκαν συνολικά στο Δίκτυο 75.974 αναλύσεις σε 22.078 δείγματα. 

2012

Εργαστηριακή Δραστηριότητα ΔΕΔΥ 2012

ΚΕΔΥ
ΠΕΔΥ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΔΥ ΑΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- 

ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΔΥ 
ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΔΥ 
ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΔΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α
Ιανουάριος 321 1478 56 179 90 423 299 3007 17 17 0 0
Φεβρουάριος 649 2605 62 267 402 769 153 372 96 96 0 0
Μάρτιος 750 3331 179 683 209 565 90 294 31 31 0 0
Απρίλιος 424 1871 156 753 345 661 315 1580 24 24 0 0
Μάιος 1340 4763 332 1241 437 1059 419 1467 171 234 0 0
Ιούνιος 938 2996 479 1822 273 765 568 2236 147 219 0 0
Ιούλιος 1049 3834 778 2708 474 780 566 1616 137 248 0 0
Αύγουστος 742 1839 474 1692 119 284 595 2626 70 142 0 0
Σεπτέμβριος 837 2857 352 1840 360 708 400 1549 61 166 0 0
Οκτώβριος 825 3450 590 2327 344 658 599 2061 151 336 0 0
Νοέμβριος 669 2156 373 1427 323 414 176 532 68 163 26 17
Δεκέμβριος 325 1199 423 1345 198 537 167 589 11 52 24 14
Σύνολα 8869 32379 4254 16284 3574 7623 4347 17929 984 1728 50 31



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΟΥ ΙΟΥ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΕΔΥ ΠΕΔΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΔΥ ΑΝ.ΜΑΚ.
ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΔΥ 
ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΔΥ 
Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΔΥ 
Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1 18 15 10 8 18
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ AIDS NOTIOY ΕΛΛΑΔΟΣ

2012
Έλεγχος 

Ιϊκού 
φορτίου

Ανοσολογικός 
Έλεγχος

Γονοτυπικός 
Έλεγχος

Συνολικός 
Αριθμος 

Δειγμάτων
Ιούλιος 121 145 27 293
Αύγουστος 26 25 6 57
Σεπτέμβριος 312 316 44 672
Οκτώβριος 322 366 44 733
Νοέμβριος 263 277 29 569
Δεκέμβριος 136 158 15 309
Σύνολα 1180 1287 165 2633

*Το Κέντρο Αναφοράς AIDS Ν. Ελλάδας μεταφέρθηκε στη Βάρη από τον Ιούλιο του 2012



2.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΔΥ)

2.Α.1. Τμήμα Εμβολίων
Το Τμήμα Εμβολίων είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση και διάθεση 
προς τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της χώρας εμβολίων, ορών και συναφών βιολογικών προϊό-
ντων. Το ΚΕΔΥ, το 2012, πραγματοποίησε αποστολές προς τις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινω-
νικής Μέριμνας των ΠΕ, σε όλα τα Εμβολιαστικά Κέντρα που προβλέπει ο Καλλικράτης και στις 
Υγειονομικές Περιφερειακές Ενότητες.

Στον πίνακα παρουσιάζεται η δραστηριότητα του τμήματος για το 2012.

Αποστολές Εμβολίων Αποστολές Ορών-Φυματινών Σύνολο Αποστολών

2011 2012 2011 2012 2011 2012

154.278 δ. 128.656 δ. 75.228 δ. 75.433δ. 708 798

Στο τέλος του έτους έγινε απογραφή και παρακολούθηση της κίνησης των εμβολίων από όλες 
της Υγειονομικές
Υπηρεσίες και τους διάφορους φορείς, με στόχο την καλύτερη τήρηση στατιστικών, και όχι 
μόνο, στοιχείων. Συνεχίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες για να προχωρήσει το τμήμα σε πι-
στοποίηση φύλαξης και διακίνησης.
•  Τεχνικό Δελτίο ΕΣΠΑ με τίτλο « Δικτύωση Εμβολιαστικών Κέντρων και Διασύνδεση τους 

με τις δομές ΠΦΥ – Προώθηση Εμβολιασμών Ενηλίκων σε ευάλωτες ηλικιακές ομάδες» στο 
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΤΕΠ ΑΝΑΔ)

2.Α.2. Εκπαιδευτική-Ερευνητική Δραστηριότητα
Το ΚΕΔΥ διαπιστεύτηκε σε 13 νέες μεθόδους το 2012. Το 2012 το προσωπικό του ΚΕΔΥ συμ-
μετείχε:
•  Στην περιβαλλοντική επιτήρηση λυμάτων για ανίχνευση άγριου ιού πολιομυελίτιδας 

στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (συνεργασία ΚΕΕΛΠΝΟ – Ελληνικού Ινστιτούτου 
Pasteur/Εθνικού Εργαστήριου Αναφοράς Εντεροϊών–πολιοϊων). 

•  Πρόγραμμα Δικτύου Επιτήρησης Μικροβιακής Αντοχής (Whonet Greece), υποστήριξη-εκ-Whonet Greece), υποστήριξη-εκ- Greece), υποστήριξη-εκ-Greece), υποστήριξη-εκ-), υποστήριξη-εκ-
παίδευση προσωπικού (Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, Σισμανόγλειο, Ευαγγελισμός & Γενικό 
Κρατικό Αθηνών Γεννηματάς, Γενικό Κρατικό Αθηνών Γεννηματάς & ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» 

•  Πρόγραμμα στο Δημαρχείο Π. Φαλήρου: «Υγιεινή, Ασφάλεια και Διάσωση στο Νερό». Εκ-
παιδεύτηκαν 24 άτομα στο κολυμβητήριο και 200 άτομα σε Ημερίδα. 

•  Πρόγραμμα σε 13 Κατασκηνώσεις «Υγιεινή, Ασφάλεια και Διάσωση στο Νερό». Εκπαιδεύ-
τηκαν 3.840 κατασκηνωτές και στελέχη

•  Εκπαίδευση προσωπικού με θέμα «Μικροβιολογική ποιότητα νερού που χρησιμοποιείται 
στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού», Αμφιθέατρο ΚΕΔΥ

• Μάθημα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της ΕΣΔΥ 

•  Πραγματοποίηση δειγματοληψιών, σε συνεργασία με επόπτες δημόσιας υγείας στα πλαί-
σια του προγράμματος Περιβαλλοντικής επιτήρησης λυμάτων σε χώρους συγκέντρωσης 
ειδικών πληθυσμών (αθίγγανων, μεταναστών) για την ανίχνευση του άγριου ιού της πο-
λιομυελίτιδας

• Εκπαίδευση φοιτητών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Εργαστηριακή Δημόσιας Υγείας
• Σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, ΚΕΕΛΠΝΟ 
• Σεμινάριο Πληροφοριακού Συστήματος ΚΕΔΥ-ΠΕΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ 
• Σεμινάριο «Project Management», ΚΕΕΛΠΝΟ 
•  Ημερίδα «Οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος στο έμβρυο και το παιδί.Πως αντιμετωπίζο-
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νται;», Αθήνα 
• Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Διαχείρισης Βιοασφάλειας, ΚΕΔΥ ΒΑΡΗ
•  Σεμινάριο «Χρήση βιολογικών δεικτών για τον έλεγχο της αποστείρωσης», Ελληνικό Ιν-

στιτούτο Pasteur
•  Πρόσκληση σε σύσκεψη εργασίας με θέμα «Κατάρτιση προγραμμάτων Επίσημου Ελέγχου 

για τα εμφιαλωμένα νερά για το έτος 2012», ΕΦΕΤ 
• Παρέμβαση για κρούσματα Λεγεωνέλλας με πραγματοποίηση δειγματοληψιών, Κέρκυρα
• Παρουσίαση ομιλίας «Διαχείριση Βιοκινδίνου EUPHEM-INSPECTORS», Αθήνα
• 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Αθήνα
• 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα
• 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 
• Εκπαιδευτικό σεμινάριο Διαχείρισης Βιοασφάλειας, ΚΕΔΥ 
• 4η Συνάντηση Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας Αθήνα,
• Ημερίδα «Πρόληψη και Μέτρα Ελέγχου για την νόσο των Λεγεωναρίων», Κέρκυρα
• Διάλεξη «Υγιεινή, Ασφάλεια και Διάσωση δε κολυμβητικές δεξαμενές», Π.Φάληρο
•  «International Aquatic History symposium and film festival» (συνεργαζόμενος φορέας το 

ΚΕΕΛΠΝΟ), Φλόριντα-ΗΠΑ
•  Σεμινάριο μικροβιολογίας αέρος case reports/Μάθημα Βιομεμβράνες-Άνθρωπος-Περιβάλ-

λον, ΚΕΔΥ 
•  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικής Ιατρικής (Γεωγραφικής και Τροπικής), Αμφιθέατρο 

ΕΣΔΥ
•  Πρόσκληση συμμετοχής για διδασκαλία «Mοριακές μέθοδοι στην μικροβιολογική ανάλυση 

του νερού», Λάρισα Παν/μιο Θεσσαλίας
•  Ανεύρεση στελεχών Λεγεωνέλλας από την βαθιά κατάψυξη του τομέα Μικροβιολογίας της 

ΕΣΔΥ, ΕΣΔΥ
•  Σεμινάριο διαχείρισης βιολογικού κινδύνου μοντέλο AMP,Κέντρο Κτηνιατρικών Ερευνών 

Αθήνα
• Εκπαίδευση φοιτητών : 

 -  Ορισμός αντοχής στα αντιβιοτικά Μηχανισμοί αντοχής, οριζόντια διασπορά γονιδίων 
Εργαστήριο: Απομάκρυνση prok από plugs. Ηλεκτροφόρηση PCR, ΚΕΔΥ

 -  Περιγραφή συστήματος Έγκαιρης Ειδοποίησης και συστήματος Προκρούστης, Εργαστή-
ριο: Πέψη plugs ΚΕΔΥ 

 -  Περιγραφή συστήματος WHONET VRE, P.aeruginosa, A. Baumani, Εργαστήριο: PFGE 
ΚΕΔΥ

 -  Αντοχή στα αντιβιοτικά και οικολογία Εργαστήριο: Φωτογράφηση Gel, Gel Compart 
ΚΕΔΥ 

 - Παρουσίαση δημοσιεύσεων από φοιτητές. Εργαστήριο: 3 LST για Α.baumanii, ΚΕΔΥ 
 
•  Παρουσίαση της θεματικής ενότητας «Λεγεωνέλλα» στο Σεμινάριο Ελέγχου Λοιμώξεων 

(υπό την αιγίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ), Αθήνα
• Εκπόνηση τμήματος του πειράματος PFEG για διερεύνηση επιδημίας, Αθήνα 
•  Συμμετοχή στην εποπτεία των ψυχολόγων ολοκλήρωση αποχαιρετισμός της ομάδας, Νο-

σοκομείο Συγγρός –Δομή φιλοξενίας απόρων ενηλίκων οροθετικών 
•  Συνάντηση με νοσηλευτές σχετικά με την δειγματοληψία πόσιμου νερού και Λεγεωνέλλας, 

Οφθαλμιατρείο Αθηνών
• Συνέδριο : Life saving Foundation 12th conference, Δουβλίνο Ιρλανδία
• Διοργάνωση Ημερίδας Ναυαγοσωστικής, Δημαρχείο Π. Φαλήρου
• Ημερίδα ΕΦΕΤ «Προσδιορισμός αναδυόμενων κίνδυνων και πρόληψη κρίσεων», Αθήνα 
•  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS–Ελληνική εταιρεία μελέτης και αντιμετώπισης του AIDS, Αθήνα
• 3ο πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα
•  Διοργάνωση σεμιναρίου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας για τους υπαλλήλους 

του ΔΕΔΥ, για την εκπαίδευση-μεταφορά τεχνογνωσίας στο πεδίο μετρήσεων θερμοκρασί-
ας (25-27/11/12), Θεσσαλονίκη

•  Σεμινάριο «Ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 
μεταναστών», Ινστιτούτο Επιμόρφωσης-Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

•  Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013. Πρόγραμμα διήμε-
ρων εκπαιδεύσεων, σε Αλεξανδρούπολη και Βουλγαρία



2.Α.3. Συμμετοχή σε Συνέδρια, Ημερίδες & Διοργανώσεις Σεμιναρίων 

Συμμετοχές
1. Διάλεξη «Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διερεύνηση επιδημιών στα νοσοκο-

μεία» Στρογγυλό τραπέζι «Νοσοκομειακές λοιμώξεις: στόχοι, μέθοδοι και δεδομένα από 
τον Ελλαδικό χώρο», 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών υγείας, 26-
28/3/ 2012. (Π.Γιακούππη)

2. Διάλεξη «Βιοασφάλεια», 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών υγείας, 
Αθήνα, 26-28/3/2012.( Κ.Τρυφινοπούλου)

3. Στρογγυλό Τραπέζι «Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Επιδημιών», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα, 15-17/3/2012.( Κ.Τρυφινοπούλου)

4. Διάλεξη «Εργαστηριακή Διαχείριση Τροφιμογενών Επιδημιών», 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, 26-28/3/2012. (Ε.Μαθιουδάκη)

5. Διάλεξη «Μικροβιολογική ποιότητα δειγμάτων νερού ΜΤΝ»,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημό-
σιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας «Η υγεία των Ελλήνων υπό το φως των νέων «επιδημιών», 
Αθήνα, 26-28/3/2012.(Ι. Σπηλιοπούλου)

6. Διάλεξη «Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας & Αντιμετώπιση των Τροφιμογενών Επιδημιών– 
Νεότερα παθογόνα», 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, 
Αθήνα, 26-28/3/2012 (Θ.Καραμπίνας)

Διοργανώσεις Σεμιναρίων
1. Διοργάνωση τεσσάρων σεμιναρίων για τη «Διαχείριση Βιολογικού κινδύνου- μοντέλο 

AMP» και εκπαίδευση 76 ατόμων, στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαι-
δευτών του ΠΟΥ «WHO Biorisk Management Advanced Trainer Programme, Training 
trainers in Biorisk assessment, biorisk mitigation, performance and adult learning 
techniques: designing & delivering learning programmes”, Πράγα, 12-22 September 
2011. (Εκπαιδεύτρια:Κ.Τριφυνοπούλου)

Τα τέσσερα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν:
• 13-14 Μαρτίου 2012, ΚΕΔΥ, 18 συμμετέχοντες
•  29-30 Μαρτίου 2012, ΚΕΔΥ, 22 συμμετέχοντες
•  10-11 Μαΐου 2012, ΚΕΔΥ, 13 συμμετέχοντες
•  21-22 Μαΐου 2012, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, 23 συμμετέχοντες

2.  «Εργαστηριακή διερεύνηση και επιδημίες (δειγματοληψία)» με θέμα «Δειγματολη-
ψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για μικροβιολογικές παραμέτρους, σύμφωνα με 
τα ISO πρότυπα»,9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας «Η 
υγεία των Ελλήνων υπό το φως των νέων «επιδημιών», Αθήνα, 26-28 Μαρτίου 2012. 
(Εκπαιδεύτρια:Ι.Σπηλιοπούλου)

Δημοσιεύσεις-Ανακοινώσεις
1. Π.Γιακκούπη, Κ.Τρυφινοπούλου, Ο.Παππά, Κ.Παπαγιαννίτσης, Α Βατόπουλος, 9ο Πανελ-

λήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, «Παραγωγή της KPC-2 β-λακταμά-
σης από Εντεροβακτηριακά πλην α. K. Pneumonia», Αθήνα (26-28 Μαρτίου 2012)

2. Ν.Χαραλαμπάκη, Α.Κυράτσα, Ι.Γραφάκος, Π.Γιακκούπη, Κ.Τρυφινοπούλου, 
Π.Γιαννοπούλου, Α.Βατόπουλος, «Ανίχνευση στελεχών Klebsiella pneumoniae που πα-
ράγουν KPC και MBL καρβαπενεμάσες σε γενικό Νοσοκομείο» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα (15-17 Μαρτίου 2012)

3. Ι.Σπηλιοπούλου, Κ.Τρυφινοπούλου, Κ.Αϊβαλιώτη, Α.Θεοφίλου, Ε. Βελονάκης, Α. Βατό-
πουλος, «Ανίχνευση και μικροβιακή αντοχή στελεχών P.aeruginosa σε Μονάδες Τεχνητού 
Νεφρού στον Ελλαδικό χώρο» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθή-
να(15-17 Μαρτίου 2012)

4. Ι.Σπηλιοπούλου,Κ.Τρυφινοπούλου,Π.Γιακκούπη, Ε.Βελονάκης, Α.Βατόπουλος, 7ο Πανελλή-
νιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, «Απομόνωση στελεχών P.aeruginosa ανθεκτικών σε 
καρβαπενέμες από το δίκτυο ύδρευσης Νοσοκομείων», Αθήνα (15-17 Μαρτίου 2012)
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5. Σ.Καραμπά,Β.Ζιούτας,Σ.Γαντά,Π.Γιακκούπη,Ο.Παππά, Κ.Τρυφινοπούλου, Α. Κωνστα-
ντούλα, Α.Βατόπουλος,Ε.Καίτσα, «Πολυανθεκτικά στελέχη Klebsiella pneumoniae που 
παράγουν καρβαπενεμάσες στο ΑΝΘ Θεαγένειο», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιο-
παθολογίας, Αθήνα (15-17 Μαρτίου 2012)

6. Α Τατσιόπουλος, Ε.Κολιοδέδε, Σ.Μπαζίγος, Π.Ζησιμοπούλου, Κ.Τρυφινοπούλου, 
Ε.Λάκκη, Α.Λιακόπουλος, Θ.Αργυρόπουλος, Ε.Πετεινάκη,«Απομόνωση στελεχών KPC(+) 
Klebsiella pneumoniae σε περιφερειακό νοσοκομείο», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας, Αθήνα (15-17 Μαρτίου 2012)

7. Ε. Αλεξάνδρου-Αθανασούλη, Κ.Τρυφινοπούλου, Π.Γιακκούπη, Α.Χαρισιάδου, Κ Ξερακιά, 
Κ.Καλογριοπούλου, Ε.Κυρήκου, Α.Βατόπουλος, Α.Πάγκαλη, «Εντεροβακτηριακά που πα-
ράγουν καρβαπενεμάσες σε παιδιατρικό νοσοκομείο», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας, Αθήνα (15-17 Μαρτίου 2012)

8. Δ.Ε.Παπαδόπουλος,Θ.Κ.Καραμπίνας,Ε.Μαθιουδάκη,Μ.Κονταρίνη,Ε.Ν.Βελονάκης,Α.Βα-
τόπουλος, «Ανίχνευση Οροτυποποίηση και Αντιμικροβιακή Αντοχή Salmonella spp. Που 
απομονώθηκαν από παρασκευάσματα κρέατος του λιανικού εμπορίου», 9ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα (26-28 Μαρτίου 2012)

9. Δ.Ε.Παπαδόπουλος,Θ.Κ.Καραμπίνας,Ε.Μαθιουδάκη,Μ.Κονταρίνη,Ε.Ν.Βελονάκης,Α.
Βατόπουλος,«Έλεγχος για την απομόνωση του E.coli O104:H4 από ελληνικά προϊόντα 
φυτικής προέλευσης κατά την επιδημία Μαίου-Ιουλίου 2011 στην Ευρώπη», 9ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας &Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα (26-28 Μαρτίου 2012)

10. Ι.Σπηλιοπούλου, Α.Θεοφίλου, Κ.Αϊβαλιώτη, Ε.Βελονάκης, Α.Βατόπουλος. «Μικροβιολο-
γική ποιότητα νερού Μονάδων Τεχνητού Νεφρού στον ελλαδικό χώρο». 7ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα (15-17 Μαρτίου 2012). 

11. Ι. Σπηλιοπούλου, Α. Θεοφίλου, Κ. Αϊβαλιώτη, Ε. Βελονάκης, Α. Βατόπουλος. «Μικροβιο-
λογική ποιότητα νερού κολυμβητικών δεξαμενών στον ελλαδικό χώρο κατά τα έτη 2005-
2011». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα (26-28 
Μαρτίου 2012). 

12. Ι.Σπηλιοπούλου, Κ.Αϊβαλιώτη, Α.Θεοφίλου, Φ.Ζούρτου, Ε.Βελονάκης, Α.Βατόπουλος. 
«Μικροβιολογική ποιότητα νερού δικτύου ύδρευσης της Περιφερείας Αττικής 2005-
2011». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα (26-28 
Μαρτίου 2012).

13. Ι.Σπηλιοπούλου, Κ.Αϊβαλιώτη, Α.Θεοφίλου, Ε.Βελονάκης, Α.Βατόπουλος. «Συχνότητα 
ελέγχου της μικροβιολογικής ποιότητας νερού δικτύου ύδρευσης της Περιφερείας Αττι-
κής, 2005-2011». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα 
(26-28 Μαρτίου 2012). 

14. Avramidis, S. (in press). Paranormal Experience in a Medico-Swimming Rescue: A Case 
Study. Journal of Religion & Health, DOI: 10.1007/s10943-011-9488-2 

15. Avramidis, S. (2012). No Proof of Life after Drowning: Proof of no After-Life or 
Premature Research? Journal of Aquatic Rescue and First Aid, 35, 315-318.

16. Avramidis, S. (2012).Demystifying the Effectiveness of the Impact Factor and Proposing 
Alternative Research Assessment Means. International Journal of Aquatic Research and 
Education¸ 6(1), 80-10.

17. Avramidis, S. (2012). Facts, Legends and Myths on the Evolution of Resuscitation. In: 
Avramidis, S. (Ed).The IAHSFF Book (pp. 21-31). Ft Lauderdale, Florida, USA.

18. Maltezou HC, Tryfinopoulou K, Katerelos P, Ftika L, Pappa O, Tseroni M, Kostis E, 
Kostalos C, Prifti H, Tzanetou K, Vatopoulos A. Consecutive Serratia marcescens 
multiclone outbreaks in a neonatal intensive care unit. Am J Infect Control. 2012 Sep; 
40(7):637-42. Epub 2012 Jan 20.

19. Papagiannitsis CC,Tryfinopoulou K,Giakkoupi P,Pappa O, Polemis M,Tzelepi E, Tzouvelekis 
LS; Carbapenemase Study Group,Vatopoulos AC. Diversity of acquired β-lactamases 
amongst Klebsiella pneumoniae in Greek hospitals.Int J Antimicrob Agents. 2012 
Feb;39(2):178-80. Epub 2011 Nov 21. 



2.Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υπεύθυνος: Χατζηχριστοδούλου Χρήστος

2.Β.1. Εκπαιδευτική – Επιστημονική Δραστηριότητα 
Το ΠΕΔΥ Θεσσαλίας διαπιστεύτηκε σε 28 νέες μεθόδους το 2012. 
Το προσωπικό του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας κατά τη διάρκεια του 2012 συμμετείχε:
•  Στην περιβαλλοντική επιτήρηση λυμάτων για ανίχνευση άγριου ιού πολιομυελίτιδας 

στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (συνεργασία του ΚΕΕΛΠΝΟ–Ελληνικό Ινστιτούτο 
Pasteur /Εθνικο Εργαστήριο Αναφοράς Εντεροϊών–πολιοϊων). 

• Εκπαίδευση Διαχειριστών Πληροφοριακού Συστήματος ΚΕΔΥ/ΠΕΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ
• Εκπαίδευση με θέμα «Διαχείριση Βιολογικού Κινδύνου –Μοντέλο ΑΜΡ», ΠΕΔΥ Θεσσαλίας
• Σεμινάριο Μετρολογίας, Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Θεσσαλονίκη
• Εκπαίδευση στο πληροφοριακό Σύστημα Υγειονομικής Επιτήρησης, ΚΕΕΛΠΝΟ
•  Συνάντηση εμπειρογνωμόνων της DG SANCO– Health Threats Unit «Kick-off Meeting of the 

Sub-Group on Maritime Declaration of Health», Lisbon, Portugal (Χ.Χατζηχριστοδούλου)
• Συνάντηση Advisory Board: EpiSouth Plus Project, Brussels, Belgium (Χ.Χατζηχριστοδούλου)
•  Συνάντηση ΠΟΥ «2nd Informal Consultation Meeting on Ship inspection training 

tool-Technical Advice for Management of Public Health Events », Lyon, France 
(Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  Συνάντηση DG Sanco – Health Threats Unit «Meeting of the EWRS component of the 
Community Network for the Epidemiological Surveillance and Control of Communicable 
Diseases and EU IHR National Focal Points», Luxemburg (Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  High level Conference «EU Health Programmes: results and future perspectives» 
του Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), Brussels, Belgium 
(Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  Συνάντηση «Quality Assurance workshop for Joint Action proposals to be submitted under 
the Calls for Proposals 2012» του EAHC, Luxemburg (Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  Οργάνωση εναρκτήριας συνάντησης «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του ΔΝ και την 
ελονοσία. Ενίσχυση επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια», Αθήνα (Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  Διάλεξη «SHIPSAN ACT», 2012 APHA Conference «Working Together», Isle of Man 
(Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  Διάλεξη «Successful stories of EU and neighbouring countries collaboration- SHIPSAN» 
συνέδριο «Cross Border Health Threats in the EU and its Neighbouring Countries–focus 
on Communicable Diseases», Λευκωσία, Κύπρος (Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  «Lessons learnt and improving preparedness for public health cross-border» στο πλαίσιο 
του συνεδρίου «Cross Border Health Threats in the EU and its Neighbouring Countries–
focus on Communicable Diseases», Λευκωσία, Κύπρος (Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  6ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Επείγουσα και εντατική νοσηλευτική: Προτάσεις για την αντι-
μετώπιση της κρίσης στον τομέα της υγείας», Αθήνα (Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  9ου Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα 
(Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  Συνεργασία με τον ΕΦΕΤ για τον έλεγχο του 2012 για τα εμφιαλωμένα νερά και τα πρό-
σθετα στα τρόφιμα, ΕΦΕΤ- Αθήνα (Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  Ημερίδα «Γεωλογία Επιστήμη Ανάπτυξης: Τεχνικά έργα - Ύδατα – Γεωθερμία και Περιβάλ-
λον», ΕΓΕ & ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Ελλάδας, Λάρισα 

• 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής «Στατιστική στις Βιοεπιστήμες», ΕΣΙ, Βόλος
•  Ημερίδα «Γεωλογία Επιστήμη Ανάπτυξης: Τεχνικά έργα -Ύδατα –Γεωθερμία και Περιβάλ-

λον», ΕΓΕ & ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Ελλάδας, Λάρισα
•  Ημερίδα Ενημέρωσης «Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος 

Θεσσαλίας», Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής-Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, Λάρισα

• 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων, 8-9 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα
• Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα
•  Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ΕΦΕΤ για τον επίσημο για το 2013, για: Α) τον έλεγχο 
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αλλεργιογόνων ουσιών/τροφίμων σε παρασκευασμένα τρόφιμα Β) τον έλεγχο προσθέτων 
χρωστικών σε ζωικής κα φυτικής προέλευσης τρόφιμα, ΕΦΕΤ-Αθήνα

•  Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας–Βουλγαρίας(Research and Training),Κάρτζαλι, Βουλγαρία
•  «The risk of contagious diseases on passenger ships; its control and management» στο 

πλαίσιο του The second International Congress of Maritime, Tropical and Hyperbaric 
Medicine, Cruise Gdańsk. 8-11 June, 2012, Gdańsk, Poland (Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  Διάλεξη «Ο ρόλος του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας στη διαμόρφωση πολιτικής Δημόσιας Υγείας σε 
περιφερειακό επίπεδο», 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας. 
26-28 Μαρτίου, 2012, Αθήνα (Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  «Η ελονοσία δεν είναι παρελθόν», 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Επείγουσα και εντατική 
νοσηλευτική: Προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της υγείας». 28-30 
Σεπτεμβρίου 2012, Αθήνα (Χ.Χατζηχριστοδούλου)

•  9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας. 26-28 Μαρτίου 2012, 
Αθήνα. 

•  «Βαρέα Μέταλλα σε δείγματα πόσιμου νερού της Περιφέρειας Θεσσαλίας», 9ο Παν. Συ-
νέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας,28/3/2012 (Χ.Σπύρου,Μ.Καρρά,Α.Ζαννιά, 
Σ.Κωστοπούλου, Μ.Χατζηνίκου)

•  Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας–Βουλγαρίας (Research and Training) «Determination 
of heavy metals by the method of AAS», «Determination of chemical parameters by 
analytical methods» 8/12/2012 (Δ. Γκαγτζής)

2.Β.2. Δημοσιεύσεις-Ανακοινώσεις ΠΕΔΥ Θεσσαλίας
1. «Ποιότητα Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης σε ορεινές & πεδινές περιοχές της Π.Ε. Τρι-

κάλων» Σπύρου Χρ., Καρρά Μ., Ζαννιά Αρ., Κωστοπούλου Στ., Χατζηνίκου Μ.
2. Χατζηνίκου Μ, Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ΕΦΕΤ για τον έλεγχο αλλεργιογόνων 

ουσιών/τροφίμων σε παρασκευασμένα τρόφιμα και τον έλεγχο προσθέτων χρωστικών σε 
ζωικής κα φυτικής προέλευσης τρόφιμα. 8/11/2012– 9/11/2012, Αθήνα

3. Χατζηνίκου Μ. Webinar and Q&A session: “Tips & Tricks for HPLC/UHPLC Method 
Denelopment & Optimization, 5/11/2012

4. Μπιτσολας Ν. ,Κατσιούλης Α., «Εισαγωγή στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφορι-
ών (GIS)» ArcGIS Ι (ArcInfo-ArcView- ArcGIS Server)version 10.x, 01/08/2012-
03/08/2012, Παν. Θεσσαλίας, Λάρισα

5. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων. Γκολφινοπούλου Κ, Μπιτσόλας Ν, Πατρι-
νός Σ, Βενέτη Λ, Μάρκα Α, Δουγάς Γ, Περβανίδου Δ, Δέτσης Μ, Τριανταφύλλου Ε, Γεωρ-
γακοπούλου Θ, Μπιλλίνης Χ, Χατζηχριστοδούλου Χ, Κρεμαστινού Τ.

6. Κατσιούλης Α., Εναρκτήριο workshop «Πρόγραμμα για τον έλεγχο της καπνιστικής συνή-
θειας στην Ελλάδα», ΕΣΔΥ-Αθήνα



2.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Υπεύθυνος: Κωνσταντινίδης Θεόδωρος

2.Γ.1. Εκπαιδευτική – Επιστημονική Δραστηριότητα 
Το ΠΕΔΥ διαπιστεύτηκε σε 28 νέες μεθόδους το 2012. Το προσωπικό του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας 
κατά τη διάρκεια του 2012 συμμετείχε:
•  στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας με το έργο: «Cross border 

Research Center Environment and Health (RCEH)» του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προ-
γράμματος-European Territorial Cooperation Program Greece-Bulgaria 2007-2013, συ-
νολικού προϋπολογισμού 119.000€ (στις δράσεις συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή Ερ-
γαστηρίου Δημόσιας Υγείας-Περιβαλλοντικής Υγιεινής στα πρότυπα του ΠΕΔΥ-ΑΜΘ στη 
Βουλγαρική πλευρά, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν στις 31/7/2012), ΕΣΠΑ 2007-2013

•  Συμμετοχή στην περιβαλλοντική επιτήρηση λυμάτων για ανίχνευση άγριου ιού πολιομυε-
λίτιδας στην Κεντρική Μακεδονία 

•  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα, 30/11/2012 (Α. 
Βαρελά, Π. Μάνδαλος)

•  5η Σύνοδος Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων 
(HPV). Θεσσαλονίκη 14-16/9/2012. (Θ. Κωνσταντινίδης)

•  9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα 26-28/3/2012(Ι. Αλε-
ξανδροπούλου Α. Βαρελά, Θ. Κωνσταντινίδης, Π. Μάνδαλος, Χ. Νικολαΐδης, Θ. Παρασίδης)

•  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα 15-17/3/2012. (Θ. Κωνσταντινίδης)
•  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Κατάρτισης «Διακρίβωση θαλάμων ελεγχόμενης θερμοκρασίας» 

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Θεσσαλονίκη, 26-27/11/2012
•   Διημερίδα «Research Center Environment and Health-Regional Health Inspectorate 

(RHI)», του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος–European Territorial Cooperation 
Program Greece-Bulgaria 2007-2013-Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδος-Βουλ-
γαρίας 2007-2013, Αθήνα, 20-21/11/2012

•  Διημερίδα «Research Center Environment and Health-Regional Health Inspectorate 
(RHI)», του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος–European Territorial Cooperation 
Programm Greece-Bulgaria 2007-2013-Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδος-
Βουλγαρίας 2007-2013, Αθήνα, 7-9/12/2012

2.Γ.2. Δημοσιεύσεις-Ανακοινώσεις ΠΕΔΥ ΑΜΘ

Δημοσιεύσεις σε ελληνικές διοργανώσεις
1. «Εκτίμηση Ποιότητας Νερού Ιαματικών Πηγών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης» Θ. Παρασίδης, Π. Μάνδαλος, Ι. Αλεξανδροπούλου, Α. Βαρελά, Χ. Νικολαΐδης, 
Σ. Μπινοπούλου, Θ. Κωνσταντινης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Κοινωνι-
κής Ιατρικής, Αθήνα (30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2012)

2. «Πόσο Καθαρά Μικροβιολογικώς Είναι τα Ρούχα Σας;» Σ.Κυρούδης, Α.Βαρελά, Ι. 
Αλεξανδροπούλου, Θ.Γ.Κωνσταντινίδης, Π.Μάνδαλος, Χ.Νικολαϊδης, Θ.Παρασίδης, 
Θ.Κ.Κωνσταντινίδης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής, 
Αθήνα (30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2012)

3. «Πληθυσμιακός έλεγχος για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας με αρχική εξέταση την 
ανίχνευση του HPV DNA με χρήση του συστήματος Cobas® 4800 σε σύγκριση με το τεστ 
Παπανικολάου» - Πρόδρομα αποτελέσματα 1ου έτους. Αγοράστος Θ., Κατσαμάγκας Τ., 
Χατζησταματίου Κ., Κωνσταντινίδης Θ., Κωνσταντινίδης Θ. 5η Σύνοδος Ελληνικής Εται-
ρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV), Θεσσαλονίκη (14-16 
Σεπτεμβρίου 2012)

4. Συσχέτιση της συχνότητας και της διάρκειας του καπνίσματος με την μόλυνση από τον ιό 
των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε πληθυσμιακό έλεγχο 
για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου. Χατζησταματίου Κ, Κατσαμάγκας Τ, Θεοδω-
ρίδης Θωμ., Κωνσταντινίδης Θ., Κωνσταντινίδης Θ, Aγοραστός Θ. 5η Σύνοδος της ΕΕΑ και 
Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV), Θεσσαλονίκη (14-16 Σεπτεμβρίου 2012)
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5. Επιπολασμός των 14 πλέον υψηλού κινδύνου τύπων του ιού των ανθρωπίνων θηλωμά-
των (HPV) στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας - Πρόδρομα αποτελέσματα. Κατσα-
μάγκας Τ, Χατζησταματίου Κ, Θεοδωρίδης Θ., Κωνσταντινίδης Θ., Κωνσταντινίδης Θ, 
Aγοραστός Θ. 5η Σύνοδος της ΕΕΑ και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV), 
Θεσσαλονίκη (14-16 Σεπτεμβρίου 2012)

6. Γονοτυπική ανάλυση στελεχών P.aeruginosa με RAPD-PCR σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
του νοσοκομείου μας. Κωνσταντινίδης Θ. Γ., Τσελεμπόνης Α., Νικολαΐδης Χ., Παρασίδης Θ., 
Αλεξανδροπούλου Ι., Μάνδαλος Π., Πανοπούλου Μ., Θ. Κ. Κωνσταντινίδης. 9ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα (26-28 Μαρτίου 2012)

7. Διερεύνηση θνησιμότητας από νεοπλασίες σε αστικές και αγροτικές περιοχές του νομού 
Έβρου (1999-2008). Νικολαΐδης Χ., Κωνσταντινίδης Θ.Γ., Αλεξανδροπούλου Ι., Παρασί-
δης Θ., Μάνδαλος Π., Τσελεμπόνης Α. και Θ. Κ. Κωνσταντινίδης. 9ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα (26-28 Μαρτίου 2012)

8. Η εκτίμηση των γνώσεων περί νοσοκομειακών λοιμώξεων στους τελειόφοιτους φοιτητές 
ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Λ. Νταμότσεβα, Α. Ντάμοτσεβ, Ρ. Μεζιρί-
δου, Ι. Αλεξανδροπούλου, Θ. Κωνσταντινίδης, Μ. Πανοπούλου, Θ.Κ. Κωνσταντινίδης. 7ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα (15-17 Μαρτίου 2012)

Ανακοινώσεις σε διεθνείς διοργανώσεις
1. Environmental Surveillance of Polioviruses in Greece as a supplementary tool in the 

AFP surveillance: A preliminary report. A.Mentis, A.Vernardaki, T.Georgakopoulou, 
C.Hadjichristodoulou, E. Pipa, S.Poufta, P.Mavraganis, A.Voulgari-Kokota, V.Ponga, 
M.Emmanouil, P.Fountoukidou,T, Constantinidis, I,Chatziioannou, D.Chatzidimitriou, 
T.Constantinidis, I. Daskalakis, N.Malisiovas, J.Kourea-Kremastinou. 2012 
ESCAIDE,24-26 October 2012, Edinburgh, Scotland.

2. Public health importance of water quality used in renal dialysis units. Ch. Nikolaidis, 
Th. G. Costantinidis, I. Alexandropoulou, Th. Parasidis, P. Mandalos, A. Varela and 
T.C. Costantinidis. 1st National Congress of Preventive Medicine with International 
Participation (Първи национален конгрес по превантивна медицина с международно 
участие). 03-05 September 2012, Кърджали.

3. Water quality in water lines of dental units in the public dental health service T. G. 
Konstantinidis, P.Mandalos C. Nikolaidis, I. Alexandropoulou, T. Parasidis, A. Varelas, 
T.C. Constantinidis, 1st National Congress of Preventive Medicine with International 
Participation (Първи национален конгрес по превантивна медицина с международно 
участие),03-05 September 2012,Кърджали.

4. Detection of enteric viruses in Easter Macedonia and Thrace, Greece. Th. Parasidis, Ch. 
Nikolaidis, G.Costantinidis, I.Alexandropoulou, P.Mandalos, A.Varela, T. C.Costantinidis. 
1st National Congress of Preventive Medicine with International Participation (Първи 
национален конгрес по превантивна медицина с международно участие),03-05 
September 2012,Кърджали.

5. Comparison of HPV DNA testing using COBAS ® 4800 and PAP tasting as a method 
of primary screening for cervical cancer. A multicentre study in Greece Agorastos T, 
Katsamagkas T, Chatzistamatiou K, Theodoridis T, Boni E, Skenteri A, Papanicolaou A, 
Tarlatzis B, Sevastiadou P, Athanasiou E Destouni H, Tsarouchas D, Kaplanis K. Daponte A, 
Nepka H, Constantinides T, Constantinides T.C. EUROGIN 2012, Prague July 8-10 2012

6. Konstantinidis, T.G.Tsigalou, C.Bisiklis, A.Romanidou, G.Konstantinidou, E.Parasidis, 
T.Gioka, T.Kampouromiti, G.Constantinidis, T.C.Cassimos, ‘Autoantibodies in patients 
with asthma: is there a link between asthma and autoimmunity?’ Int. J. Immunological 
Studies, Vol. 1, No. 4, pp.376–387, (2012)



2.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Υπεύθυνος: Τσελέντης Ιωάννης

2.Δ.1. Εκπαιδευτική– Επιστημονική Δραστηριότητα 
Το προσωπικό του ΠΕΔΥ Κρήτης κατά τη διάρκεια του 2012 συμμετείχε :
•  Στην περιβαλλοντική επιτήρηση λυμάτων για ανίχνευση άγριου ιού πολιομυελίτιδας στην 

Κεντρική Μακεδονία (συνεργασία ΚΕΕΛΠΝΟ–Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur /Εθνικο Εργα-
στήριο Αναφοράς Εντεροϊών). 

• Σε συνέδριο με τίτλο: Q-koorts symposium 2012, Άμστερνταμ
•  Ημερίδα ενημέρωσης επαγγελματιών υγείας για την ελονοσία στο δήμο Ηρακλείου «Πρό-

ληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση της ελονοσίας στην Ελλάδα», Ηράκλειο-Κρήτης
•  Στο European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology, Εδιμβούργο
• Ημερίδα «Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων», Ηράκλειο-Κρήτης
•  Σε σεμινάριο που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας για τους υπαλλήλους 

του ΔΕΔΥ, που αφορά στην εκπαίδευση-μεταφορά τεχνογνωσίας στο πεδίο μετρήσεων 
θερμοκρασίας, 25-27/11/12 Θεσσαλονίκη

• Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 
•  Σε ημερίδα ενημέρωσης επαγγελματιών υγείας για την ελονοσία στο δήμο Ηρακλείου 

«Πρόληψη , Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Ελονοσίας στην Ελλάδα»

2.Δ.2. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
1. Giadinis ND, Chochlakis D, Kritsepi-Konstantinou M, Makridaki E, Tselentis Y, 

Kostopoulou D, Karatzias H, Psaroulaki A. (2012). Haemolytic disease in sheep 
attributed to a Babesia lengau-like organism. Vet Rec. 170(6):155. 

2. Tomanović S, Chochlakis D, Radulović Z, Milutinović M, Cakić S, Mihaljica D,Tselentis 
Y, Psaroulaki A. (2012). Analysis of pathogen co-occurrence in host-seeking adult hard 
ticks from Serbia. Exp Appl Acarol. Epub ahead of print 

3. Chaliotis G, Kritsotakis EI, Psaroulaki A, Tselentis Y, Gikas A. (2012). Murine typhus in 
central Greece: epidemiological, clinical, laboratory, and therapeutic-response features 
of 90 cases. Int J Infect Dis. 16(8)

4. Papadioti A, De Bock PJ, Vranakis I, Tselentis Y, Gevaert K, Psaroulaki A, Tsiotis G. 
(2012). Study of the Whole Cell Lysate of Two Coxiella burnetii Strains Using N-
Terminomics. J Proteome Res. 

5. Psaroulaki A, Christou C, Chochlakis D, Tsiligianni I, Sandalakis V, Georgalis L, Ioannou 
I, Giorgalas G, Tselentis Y. (2012). Murine typhus in Cyprus: a 9-year survey. Trans R 
Soc Trop Med Hyg. 106(8):489-95. 

6. Vranakis I, De Bock PJ, Papadioti A, Tselentis Y, Gevaert K, Tsiotis G, Psaroulaki 
A. (2012) Quantitative proteome profiling of C. burnetii under tetracycline stress 
conditions. PLoS One., 7(3) 

7. Vranakis I, Kokkini S, Chochlakis D, Sandalakis V, Pasparaki E, Minadakis G, Gikas 
A, Tselentis Y, Psaroulaki A. (2012) Serological survey of Q fever in Crete, southern 
Greece. Comp Immunol Microbiol Infect Dis., 35(2):123-7. 

8. Chochlakis D, Ioannou I, Sandalakis V, Dimitriou T, Kassinis N, Papadopoulos B, 
Tselentis Y, Psaroulaki A.(2012) Spotted fever group Rickettsiae in ticks in Cyprus. 
Microb Ecol., 63(2):314-23. 

9. Vranakis I., Papadioti A., Tselentis Y., Psaroulaki A., Tsiotis G., (2012) The contribution 
of proteomics towards deciphering the enigma of Coxiella burnetii. Proteomics Clinical 
Applications. Epub Ahead of Print

10. Vranakis I., Chochlakis D., Sandalakis V., Tselentis Y., Psaroulaki A. (2012). Cost- and 
time-effectiveness of application of MALDI-TOF mass spectrometry methodology in a 
food and water microbiology laboratory. Archives of Hellenic Medicine VOL.29, No 4

11. Πανούλης Χ. (2012) Οικολογία της Βrucella spp. στα τρόφιμα. Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ, Μάιος.
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12. Ψαρουλάκη Α. (2012) Η βρουκέλλωση στον άνθρωπο: Διάγνωση και θεραπεία. Ενημε-
ρωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ, Μάιος. 

13. Τσελέντης Ι. (2012) Μύθοι και αλήθειες για την Ελονοσία. Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, Ιούνιος.

2.Δ.3. Συμμετοχή σε Συνέδρια, Ημερίδες και Διεθνείς Συναντήσεις
1. Εξειδικευμένο Σεμινάριο Κατάρτισης, «Διακρίβωση θαλάμων ελεγχόμενης θερμοκρασί-

ας», Θεσσαλονίκη, 26-27/11/2012 (Ι.Βρανάκης)
2. International Q fever Symposium «An update on research findings and lessons 

learned from the epidemic in the Netherlands», Amsterdam, 7 June 2012. (Y.Tselentis, 
I.Branakis)

3.  «Μικροβιολογική Υγιεινή Τροφίμων και Ύδατος σε περίοδο οικονομικής κρίσης». Υγιεινή 
& Ασφάλεια Τροφίμων, Ηράκλειο, 22/11/2012. (Χ.Πανούλης)

4.  «Ανθρώπινα και ζωικά απόβλητα: Επίδραση στη μικροβιολογική υγιεινή του υδάτινου 
περιβάλλοντος και στα τρόφιμα». Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτρο-
φικών Αποβλήτων, Ανώγεια 3/12/2012. (Χ.Πανούλης)

5.  «Νοσήματα στον άνθρωπο που σχετίζονται με την κακή διαχείριση των ζωικών αποβλή-
των». Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων, Ανώγεια, 
3/11/2012. (Α.Ψαρουλάκη)

6. «In- vitro susceptibilities of Legionella spp environmental isolates to seven antibiotics», 
ESCAIDE, Edinburgh, 24-26/10/2012 (V.Sandalakis,Y.Goniotakis,D.Chochlakis, 
Y.Tselentis, A.Psaroulaki)

7. «Typing of Legionella strains isolated from environmental samples in Crete, Greece, 
during the period 2004-2011». ESCAIDE, Edinburgh, Scotland, UK, 24-26 October 
2012 (D.Chochlakis, Y.Goniotakis, V.Sandalakis,C.Panoulis, E.Makridaki, Y.Tselentis, 
A.Psaroulaki).

8. «Γενετική Ποικιλότητα του γονιδίου της Λευκοτοξίνης (lktA) μεταξύ στελε-
χών Mannheimia haemolytica που απομονώθηκαν από πενύμονες αιγών και 
προβάτων»,Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-8 Απριλίου 2012 (X.Βουγίδου, 
B.Σανδαλάκης, W.Donachie, A.Ψαρουλάκη, E.Πετρίδου, Λ.Αικατερινιάδου).

9. «Ανίχνευση γονιδίων λοιμοτοξικότητας και ανάλυση της γενετικής ποικιλότητας του 
γονιδίου ompA σε στελέχη Pasteurella multocida που απομονώθηκαν από πνεύμονες 
μηρυκαστικών και χοίρων», Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-8/4/2012 
(Χ.Βουγίδου, Β.Σανδαλάκης, Α.Ψαρουλάκη, Ε.Πετρίδου, Λ.Αικατερινιάδου)

2.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπεύθυνος: Δασκαλάκης Ιωάννης

2.Ε.1. Εκπαιδευτική – Επιστημονική Δραστηριότητα 
•  Περιβαλλοντική επιτήρηση λυμάτων για ανίχνευση άγριου ιού πολιομυελίτιδας στην περι-

φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (συνεργασία ΚΕΕΛΠΝΟ–Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur/Εθνι-
κο Εργαστήριο Αναφοράς Εντεροϊών– πολιοϊων). 

•  «Διαχείριση βιολογικού κινδύνου σε κλινικά και βιοϊατρικά εργαστήρια–Μοντέλο AMP», 
ΚΕΔΥ

•  Εκπαίδευση εργαστηριακών υπαλλήλων στη Μικροβιολογική Ανάλυση νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, ΠΕΔΥ Ν. Αιγαίου.

•  Διοργάνωση σεμιναρίου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας για τους υπαλλήλους 
του ΔΕΔΥ, για την εκπαίδευση στο πεδίο μετρήσεων θερμοκρασίας, Θεσσαλονίκη (25-
27/11/12)

• 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 
• 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Αθήνα (23/11/2012-25/11/2012)
• 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας, Αθήνα (30/11/2012-02/12/2012)



2.Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπεύθυνος: Μαλισιόβας Νικόλαος

2.Ζ.1. Περιγραφή Εργαστηρίου 
Το ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας στελεχώθηκε το Μάρτιο 2012 και λειτούργησε επισήμως την 
1η Οκτωβρίου 2012.

2.Ζ.2. Εκπαιδευτική – Επιστημονική Δραστηριότητα 
Το προσωπικό του ΠΕΔΥ Κ. Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του 2012 συμμετείχε:
•  Στην περιβαλλοντική επιτήρηση λυμάτων για ανίχνευση άγριου ιού πολιομυελίτιδας στην 

Κ.Μακεδονία (ΚΕΕΛΠΝΟ–Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur/Εθνικο Εργαστήριο Αναφοράς 
Εντεροϊών – πολιοϊων). 

•  Σε εκπαίδευση στα πλαίσια επιμόρφωσης του προσωπικού του ΠΕΔΥ Κ. Μακεδονίας στη 
Μικροβιολογία Νερών και Τροφίμων και στη Χημική Ανάλυση Νερών. 

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Υπεύθυνος: Σαμπατακάκης Στέφανος

3.1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
•  Συνεργασία με Νοσηλευτές Λοιμώξεων - υπεύθυνους για τη διαχείριση νοσοκομειακών 

αποβλήτων- στα νοσοκομεία της Ελλάδας. 
•  Επίβλεψη επιδημιολογικής μελέτης στο Δήμο Οινοφύτων και στη Μήλο, ανάθεση επιδη-

μιολογικής μελέτης στο Δήμο Φυλής, πρόταση ανάθεσης επιδημιολογικής μελέτης στο 
Λαύριο.

•  Δημιουργία αρχείου περιβαλλοντικής νομοθεσίας αναφορικά με τη διαχείριση κάθε είδους 
αποβλήτων (αστικά, βιομηχανικά, ιατρικά).

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς της Υγείας
•  Συμβολή υπό τύπου τεχνικής συνδρομής στο ΣΕΥΥΠ Βορείου Ελλάδας. Διενέργεια ελέγ-

χων και διεξαγωγή πορισμάτων για την ορθολογική διαχείριση ιατρικών αποβλήτων κατό-
πιν ελέγχου στα νοσοκομεία, Θεσσαλονίκη (19-23 Φεβρουαρίου και 28 – 30 Μαΐου)

•  Συμμετοχή του Γραφείου Περιβαλλοντικής Υγείας στις Δράσεις για τον ΙΔΝ και την Ελο-
νοσία: 

 -  Κοινοποίηση των ψηφιακών χαρτών επικινδυνότητας αναπαραγωγής κουνουπιών που 
πραγματοποιήθηκαν για το ΚΕΕΛΠΝΟ στις αρμόδιες διευθύνσεις των υπό μελέτη Περι-
φερειών για την αποτελεσματική έκδοση των προκυρήξεων καταπολέμησης κουνουπι-
ών για το 2012. 

 -  Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας με τις αρμόδιες διευθύνσεις (Διευθύνσεις Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) των Περιφε-
ρειών. 

 -  Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με μέλη της Περιφέρειας της Στερεάς Ελ-
λάδας, στις 28 Μαρτίου στη Λιβαδειά και στις 3 Απριλίου στη Χαλκίδα, σχετικά με τα 
ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, στα πλαίσια του «Ειδικού 
Προγράμματος Ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την Ελονοσία, Ενίσχυση της 
επιτήρησης στην Ελληνική Επικράτεια», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 -  Διοργάνωση της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου 2012 στην ΠΕ 
Ανατολικής Αττικής, με τα αρμόδια σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών μέλη της 
Περιφέρειας Αττικής και τους Δημάρχους της Αν.Αττικής, για προφύλαξη από τα κου-
νούπια στα πλαίσια του «Ειδικού Προγράμματος Ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου 
και την Ελονοσία, Ενίσχυση της επιτήρησης στην Ελληνική Επικράτεια», ΕΣΠΑ 2007-
2013 

 -  Συνεργασία με το Δήμο Ευρώτα και συντονισμός ενημέρωσης ιδιωτικών εταιριών στη 
Λακωνία με άδεια απεντομώσεων για τους υπολειμματικούς ψεκασμούς εσωτερικών 
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χώρων, «Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την Ελονοσία, 
Ενίσχυση της επιτήρησης στην Ελληνική Επικράτεια», ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 -  Διοργάνωση και συντονισμός εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τη συμμετοχή του Dr. 
Brogdon, ειδικού εντομολόγου από το CDC και απεστάλμενου του ΠΟΥ στα μέλη της 
ΠΕ Ανατολικής Αττικής και στα μέλη των Δήμων Ανατολικής Αττικής, για τους υπολειμ-
ματικούς ψεκασμούς εσωτερικών χώρων, (1η Ιουνίου 2012). 

 -  Διοργάνωση και συντονισμός εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τη συμμετοχή του Dr. 
Brogdon, στα μέλη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στα μέλη των Δήμων, για 
τους υπολειμματικούς ψεκασμούς εσωτερικών χώρων (05 Ιουνίου 2012). 

 -  Συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
συντονισμός σεμιναρίου για τους υπολειμματικούς ψεκασμούς εσωτερικών χώρων (06 
Ιουνίου 2012). 

 -  Συνεργασία με την ομάδα εργασίας του «Ειδικού Προγράμματος Ελέγχου για τον ιό του 
Δυτικού Νείλου και την Ελονοσία, Ενίσχυση της επιτήρησης στην Ελληνική Επικράτεια» 
που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 σχετικά με τη δημιουργία χαρτών GIS.

 
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Υπεύθυνος: Αναστόπουλος Γεώργιος (έως 08/2012) 

4.1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

4.1.1. Συνάντηση National Focal Point (NFP) Greece , ΕΚΕΠΥ (19/2/2012)
Συμμετείχαν εκπρόσωποι από φορείς Δημόσιας Υγείας της χώρας με σκοπό την ενημέρωση 
σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης προγραμμάτων.

4.1.2. 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Θεραπεία 
στην Πρωτοβάθμια περίθαλψη», Αλεξανδρούπολη (26 και 27/1/2012) - 8ο 
Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Θεραπεία στην 
Πρωτοβάθμια περίθαλψη», Ηράκλειο Κρήτης (16 - 17/3/12)
Το 7ο Σεμινάριο διοργανώθηκε από το Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, μετά από σχετι-
κή εισήγηση-πρόταση των ECDC, ΕΣΔΥ και ΕΟΦ. Συμμετείχαν γιατροί συναφών ειδικοτήτων, 
με σκοπό την ενημέρωση σε γενικά και ειδικά θέματα χρήσης αντιβιοτικών, όπως καταγρά-
φονται και προκύπτουν από την ιατρική πρακτική. Ακολούθησε το 8ο Σεμινάριο στο Ηράκλειο 
Κρήτης με το ίδιο θέμα.

4.1.3. Διοργάνωση συνάντησης «Γνωριμία Street Workers Κυβερνητικών και 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας – Εμπόδια – Καλές 
Πρακτικές», ΕΚΕΠΥ (30/3/2012)
Η συνάντηση οργανώθηκε με την συνεργασία των Γραφείων Αγωγής Υγείας και Ενημέρωσης 
Κοινού, Εθελοντισμού και Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. Αφορούσε στις παρεμβάσεις στις 
ευάλωτες ομάδες MSM, XEN, εκδιδόμενοι άνδρες/γυναίκες, θύματα trafficking, μετανάστες, 
παιδιά, άστεγοι κ.ά.

4.1.4. Athens Anti-trafficking event, ΟΑΚΑ (4/4/2012)
Για την ευαισθητοποίηση κατά της παράνομης διακίνησης, εμπορίας και εκμετάλλευσης αν-
θρώπων από ανθρώπους, το ΥΥ, η Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης, το Υπουργείο 
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, το Υπουργείο Εξωτερικών, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 
η UNICEF και ο ΙΟΜ, συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση, που περιελάμβανε αγώνα μπάσκετ, 
προβολή ενημερωτικού video και διανομή έντυπου υλικού. Το Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων 
Σχέσεων συμμετείχε στην διοργάνωση.



4.1.5. Ημερίδα Φυματίωσης «Έλεγχος της φυματίωσης στην Ελλάδα–Βελτίωση 
της επιτήρησης/δήλωσης της νόσου», Αθήνα (6/4/2012)
Πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις για το Εργαστηριακό Δίκτυο φυματίωσης, τα επιδημιολογικά 
δεδομένα της Ελλάδας 2004-2011, την αντιμετώπιση πολυανθεκτικών (MDR-XDR) μορφών 
φυματίωσης και την εμπειρία του αντιφυματικού αγώνα στον παιδικό πληθυσμό σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της 3ης Ετήσιας Συνάντησης του 
Ευρωπαϊκού δικτύου Εργαστηρίων Αναφοράς Φυματίωσης στο Λονδίνο (Μάρτιος 2012). 

4.1.6. Συνάντηση «ECDC, WHO, EMCDDA – Joint technical mission to Greece» 
(28 – 29/5/2012)
Κλιμάκια εμπειρογνωμόνων των ECDC, WHO και EMCDDA , επισκέφθηκαν τη Αθήνα προκεί-
μενου να γίνει εκτίμηση του κίνδυνου σχετικά με την HIV λοίμωξη στην Ελλάδα και αξιολόγη-
ση των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Το ΚΕΕΛΠΝΟ και ο ΟΚΑΝΑ παρείχαν τα σχετικά 
επιδημιολογικά δεδομένα. 

4.1.7. Nexus of Science, policy and programmatic response to control of HIV 
among IDUs (8-6-2012)
Επρόκειτο για έκτακτη συνάντηση με τον Διευθυντή του British Columbia Centre for Excellence 
in HIV/AIDS και Προέδρου του AIDS Research and Head of Division of AIDS in the Faculty of 
Medicine at UBC στον Καναδά, Dr. Julio Montaner. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή 
καλών πρακτικών και εμπειριών με στόχο την ενίσχυση του πολιτικού και προγραμματικού 
σχεδιασμού, καθώς και της απόκρισης για την αντιμετώπισης της HIV επιδημίας στους XEN. 

4.1.8. Διοργανώσεις/Συναντήσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ
• Εκπαίδευση BLS / Χρήση AED (ΚΑΡΠΑ) (3/5/12, 15/5/12).
•  Συμμετοχή στην διοργάνωση του ΚΕΠΙΧ δυο σεμιναρίων για την καρδιοπνευμονική ανα-

ζωογόνηση 
• Ημερίδα Ταξιδιωτικής Ιατρικής (2 /11/12)
•  Επίσκεψη κλιμακίων ECDC– WHO σε συνεργασία με το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης 

ΚΕΕΛΠΝΟ : «Επιτήρηση Νοσημάτων που μεταδίδονται με Διαβιβαστές» (5–9 /11/12)
• Επίσκεψη Επικεφαλής ECDC Dr. M. Sprenger (29/11/12)

4.1.9. 9ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Θεραπεία 
στην Πρωτοβάθμια περίθαλψη», Καστοριά (2 -3/11/12)

4.1.10 Διοργάνωση της ετήσιας ημερίδας του ΣΚΑΕ «Όφελος και 
αποτελεσματικότητα του συστήματος αιμοεπαγρύπνησης, Πρόοδος στην 
Ελλάδα και Διεθνώς», YY (14/12/12
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5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Υπεύθυνη: Οικονομοπούλου Ασημούλα

5.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η αυξημένη είσοδος αλλοδαπών μέσω χερσαίων και νησιωτικών πυλών εισόδου δημιουργούν 
κατά τόπους μικρές ανθρωπιστικές κρίσεις, οι οποίες χρήζουν ολοκληρωμένης αντιμετώπισης 
αναφορικά με τις ανάγκες περίθαλψης του νεοεισερχόμενου πληθυσμού και με γνώμονα την 
προστασία της δημόσιας υγείας της περιοχής και της χώρας γενικότερα. Στα πλαίσια αυτά, το Γρα-
φείο Μεσογειακής και Παρευξείνιας Συνεργασίας συμμετέχει σε δράσεις που αφορούν την παροχή 
ανθρωπιστικής και υγειονομικής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών που 
εισέρχονται στη χώρα μας, σε συνεργασία με Δίκτυα επιτήρησης και Κέντρα Αναφοράς.
• Υγειονομική επαγρύπνηση
• Μηχανισμός άμεσης απόκρισης – Διαχείριση κρίσεων
• Χρόνιες παθήσεις και ατυχήματα
• Δίκτυα επιτήρησης και Κέντρα Αναφοράς

5.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Αναλυτικότερα, το Γραφείο Μεσογειακής και Παρευξείνιας Συνεργασίας: 
•  Αναπτύσσει και συντονίζει προγράμματα για την κάλυψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεί-

ας και ψυχοκοινωνικών αναγκών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που ενδεχομένως 
χρήζουν διεθνούς προστασίας, στις πύλες εισόδου της χώρας (π.χ. Έβρος). Στα εν λόγω 
προγράμματα συμμετέχει ειδικό επιστημονικό προσωπικό, παρέχοντας υπηρεσίες (π.χ. εμ-
βολιασμός, αιμοληψία, έλεγχος με Μantoux) σε ημερήσια βάση.

•  Συμμετέχει σε Ομάδες Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Υγείας, ιδίως με επίκεντρο την 
αντιμετώπιση θεμάτων μετάδοσης νοσημάτων από τους διαβιβαστές, καθώς και τη διαχεί-
ριση κρίσεων λόγω της αθρόας εισόδου λαθρομεταναστών στη χώρα.

•  Συνεργάζεται με εγχώριους φορείς υγείας όπως Νοσοκομεία, αλλά και διεθνείς όπως το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, ανάλογα με 
τα περιστατικά υγειονομικού ενδιαφέροντος που προκύπτουν. 

•  Συνεργάζεται με τους αντίστοιχους φορείς των όμορων χωρών αλλά και της Μεσογείου για 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

•  Συμμετείχε με το διοικητικό προσωπικό στην Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψήφιων Ερ-
γαστηρίων Αναφοράς και Εξειδικευμένων Εργαστηρίων και στη διοργάνωση της επίσκεψης 
του ECDC στην Αθήνα το Νοέμβριο ’12.

6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Υπεύθυνος: Αναστόπουλος Γεώργιος

6.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Γραφείο Διεκπεραίωσης Ειδικών Θεμάτων Οικονομίας και Διοίκησης ιδρύθηκε κατά την 4η 
συνεδρίαση/11-4-2012 του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ και υπάγεται διοικητικά στον Γενικό Διευθυντή. 
Αντικείμενό του είναι ο χειρισμός ειδικών θεμάτων που άπτονται της οικονομίας και της διοίκησης. 

6.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ TOY ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Αναλυτικότερα, το Γραφείο Διεκπεραίωσης Ειδικών Θεμάτων Οικονομίας και Διοίκησης: 
•  Αποτελεί τον Επιστημονικό Σύμβουλο του Διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ σε επιστημονικά θέ-

ματα, ο χειρισμός των οποίων είναι απαραίτητος, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων που γεννώνται από την εκδήλωση λοιμωδών  νοσημάτων 
στο διεθνή χώρο και στις ευρωπαϊκές χώρες, με τυχόν επιπτώσεις στην Ελλάδα. 



•  Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες των διαγωνισμών του ΚΕΕΛΠΝΟ, πρόχειρους και διεθνείς, 
πλην αυτών που χειρίζεται το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

•  Αναλαμβάνει την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διεθνών επαφών του Γενικού Διευθυντή.
•  Μελετά και διερευνά τη δυνατότητα εξασφάλισης πιστώσεων και προώθησης διοικητικής 

διαδικασίας, που απαιτούνται κατά περίπτωση εμφανιζόμενης ανάγκης.
•  Ενημερώνει και εισηγείται στο Γενικό Διευθυντή θέματα που χρήζουν οικονομικής και δι-

οικητικής αντιμετώπισης, υπολογίζοντας το ύψος των δαπανών και καθορίζοντας τη μεθό-
δευση των διοικητικών διαδικασιών. 

• Αναπτύσσει συστήματα ποιότητας και αποδοτικότητας στις Υπηρεσίες του Οργανισμού.
•  Συντάσσει «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Διοίκησης», μετά από συνεργασία  με  τις Υπη-

ρεσίες  του Οργανισμού, μέσω στόχων συνοδευόμενων από κριτήρια επιτυχίας. Αφορά 
σε μετρήσιμους δείκτες τελικών και ενδιαμέσων αποτελεσμάτων, κρίσιμες παραμέτρους 
επιτυχίας, χρονοδιάγραμμα επίτευξης των τελικών και ενδιαμέσων στόχων, ανάλυση της 
διαδικασίας και προσδιορισμός ενεργειών και βημάτων και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
ενεργειών και βημάτων του  Οργανισμού. 

•  Υποβοηθά τη Διοίκηση με την επεξεργασία και αξιοποίηση του πληροφοριακού πλούτου 
από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού για την παροχή επιχειρησιακής πληροφορίας, για χά-
ραξη πολιτικών και επιχειρησιακών πλάνων, συστηματική παρακολούθηση εφαρμογής των 
πλάνων και αποκλίσεων κατά την εφαρμογή τους, αποτίμηση αποτελεσμάτων σε σχέση με 
στοχεύσεις και αναθεώρηση πλάνων, μέσω της  καθιέρωσης του «Συστήματος Διαχείρισης 
και Επιχειρηματικής Ευφυΐας». 

7. ΓΡΑΦΕΙΟ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ 
ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

Υπεύθυνη: Παρασκευά Δήμητρα

7.1 Περιγραφή Γραφείου
Το Γραφείο ΗΙV λοίμωξης και Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων (ΣΜΝ) επιτηρεί και 
παρακολουθεί την πορεία της HIV/AIDS λοίμωξης και συντονίζει δράσεις με σκοπό την αντι-
μετώπισή της. Στις αρμοδιότητες του Γραφείου, σχετικά με την παρακολούθηση της HIV λοί-
μωξης συγκαταλέγονται:
• η επιδημιολογική επιτήρησή της μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης,
•  η εποπτεία χορήγησης αντιρετροϊκών φαρμάκων, τόσο θεραπευτικά όσο και στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης περιπτώσεων επαγγελματικής και μη επαγγελματικής έκθεσης στον HIV,
•  η καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών του ιού στη θεραπευτική αγωγή,
•  η συμμετοχή σε δράσεις και δίκτυα Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Οργανισμών (WHO, 

UNAIDS, ECDC),
• η παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και πληροφοριών,
•  η συνεργασία με ένα εκτεταμένο δίκτυο μονάδων λοιμώξεων, κλινικών και εργαστηρίων 

στον Ελληνικό χώρο αλλά και με μεγάλους υγειονομικούς φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επιπλέον, το γραφείο έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και συντονισμού των ενεργειών, σε συνερ-
γασία με κλινικές και εργαστήρια, για την επιδημιολογική επιτήρηση των ΣΜΝ και πιο συγκεκριμέ-
να της σύφιλης, της γονόρροιας και των χλαμυδιακών λοιμώξεων. Το γραφείο οφείλει:
• να παρέχει στοιχεία για την πορεία των ανωτέρω λοιμώξεων στην Ελλάδα,
•  να συμμετέχει σε δράσεις και δίκτυα Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Οργανισμών (WHO, ECDC),
•  να μεριμνά για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τα ΣΜΝ, με περιοδική ανανέωσή τους 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα, κάθε φορά, επιστημονικά δεδομένα.

7.2. Δράσεις Γραφείου σχετικά με το HIV/AIDS Ιανουαριος- 
Δεκεμβριος 2012:

7.2.1 Επιδημιολογική Επιτήρηση hiv/aids
Αφορά στην καταγραφή των νέων περιστατικών HIV, όπως αυτά δηλώνονται από τα Νοσοκο-
μεία, τα Κέντρα  Αναφοράς και τις Μονάδες  Λοιμώξεων (ΜΕΛ) και με έμφαση στους Χρήστες 
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Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ), στους οποίους οι νεοδηλωθείσες περιπτώσεις HIV είναι αυ-
ξημένες όπως και το 2011.
•  Λειτουργία βάσεων δεδομένων. Η τροφοδοσία των βάσεων δεδομένων του HIV πραγ-HIV πραγ- πραγ-

ματοποιείται καθημερινά, με ιδιαίτερη προσοχή και διασταυρώνονται τα στοιχεία μεταξύ 
των ήδη καταγεγραμμένων ασθενών και του φορέα που πραγματοποιεί τη νέα δήλωση. Οι 
νέες δηλώσεις που εισήχθησαν στη βάση για την HIV λοίμωξη κατά το πρώτο δεκάμηνο 
του 2012 ανήλθαν στις 1.049. Το Νοέμβριο του 2012 αναρτήθηκαν τα συνοπτικά επι-
δημιολογικά δεδομένα για το 2012. Ακολουθεί γράφημα που παρουσιάζει διαχρονικά τις 
δηλωθείσες περιπτώσεις HIV/AIDS μέχρι 31/10/2012 (Γράφημα 1). Ωστόσο, το πρώτο δε-HIV/AIDS μέχρι 31/10/2012 (Γράφημα 1). Ωστόσο, το πρώτο δε-/AIDS μέχρι 31/10/2012 (Γράφημα 1). Ωστόσο, το πρώτο δε-AIDS μέχρι 31/10/2012 (Γράφημα 1). Ωστόσο, το πρώτο δε- μέχρι 31/10/2012 (Γράφημα 1). Ωστόσο, το πρώτο δε-
κάμηνο του 2012, σε συνέχεια της επιδημικής έκρηξης στους ΧΕΝ το 2011, παρατηρήθηκε 
μια σημαντική αλλαγή. Για πρώτη φορά, ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών αφορούσε 
σε ΧΕΝ και όχι σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες  (Πίνακας 1). 

•  Αναθεώρηση των Επιδημιολογικών Δελτίων Δήλωσης σχετικά με το HIV/AIDS. 
Ειδικότερα, αναθεωρήθηκαν τα παρακάτω δελτία: Επιδημιολογικό δελτίο δήλωσης HIV+ 
ατόμων, Επιδημιολογικό δελτίο δήλωσης κρουσμάτων AIDS, Αίτηση έγκρισης έναρξης 
αντιρετροϊκής αγωγής HIV+ ατόμων, Δήλωση Μεταβολής αντιρετροϊκής αγωγής HIV+ 
ατόμων, Δελτίο δήλωσης θανάτου HIV+ ατόμων.

•  Αναδρομική συλλογή CD4: Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Γραφείου, 
σε συνεργασία με το προσωπικό των Μονάδων Λοιμώξεων, συλλέγει αναδρομικά τις τιμές 
των CD4, ανάγκη που προέκυψε από την κοινή συνεδρίαση του ΚΕΕΛΠΝΟ και της Ελ-CD4, ανάγκη που προέκυψε από την κοινή συνεδρίαση του ΚΕΕΛΠΝΟ και της Ελ-4, ανάγκη που προέκυψε από την κοινή συνεδρίαση του ΚΕΕΛΠΝΟ και της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (EEMAA) και προκειμένου α) να 
εκτιμηθεί ο αριθμός των αδιάγνωστων περιπτώσεων HIV, μέσω της εφαρμογής συγκεκρι-HIV, μέσω της εφαρμογής συγκεκρι-, μέσω της εφαρμογής συγκεκρι-
μένων στατιστικών μοντέλων και β) να προσδιοριστεί το ποσοστό των ατόμων με HIV που 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση.

Γράφημα 1: Νέες περιπτώσεις HIV λοίμωξης ανά 100.000 πληθυσμού.

Πίνακας 1: Περιπτώσεις HIV λοίμωξης με βάση το έτος δήλωσης (Ιανουάριος – 
Οκτώβριος) και την κατηγορία μετάδοσης.



7.2.2 Εργαστηριακός έλεγχος, θεραπεία και αντιμετώπιση της HIV Λοίμωξης
• Δημιουργία Κατευθυντήριων Οδηγιών 

 - Κατευθυντήριες Οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφή-
βους. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες συντάχθηκαν κατόπιν συστηματικής ανασκόπησης των 
αντίστοιχων επικαιροποιημένων Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Οδηγιών, προσαρμόστη-
καν στα ελληνικά δεδομένα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (19/3/12). 
Έγινε εκ νέου επικαιροποίηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών, λόγω αναθεώρησης των 
αντίστοιχων  Ευρωπαϊκών (τον Οκτώβριο 2011 και το Νοέμβριο 2012) και Αμερικάνικων 
Οδηγιών (το Μάρτιο 2012).
 - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την εξέταση για την HIV λοίμωξη σε κλινικά και μη 
κλινικά πλαίσια. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες συντάχθηκαν κατόπιν συστηματικής ανα-
σκόπησης των αντίστοιχων επικαιροποιημένων Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Οδηγιών, 
κατόπιν επικοινωνίας με τους εργαστηριακούς ιατρούς, το Νομικό Σύμβουλο του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ και προσαρμόστηκαν στα ελληνικά δεδομένα.
 - Επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ECDC και 

του EMCDDA, με τίτλο «Πρόληψη και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων στους 
χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (συνοπτική έκδοση των Οδηγιών)» σε συνεργα-
σία με τον ΟΚΑΝΑ και το ΕΚΤΕΠΝ.

 - Εποπτεία χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής στους/στις ασθενείς με HIV/AIDS. 
Για το χρονικό διάστημα 01/01/12 – 31/10/12 το Γραφείο κατέγραψε και διεκπεραίωσε:
682 αιτήσεις έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής
677 αιτήσεις μεταβολής αντιρετροϊκής αγωγής
396 αιτήσεις χορήγησης προφυλακτικής αγωγής
 1.150 αιτήσεις χορήγησης θεραπείας νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία ή 
για χρονικό διάστημα πέραν του μηνός.

 - Έλεγχος της ασφαλιστικής ενημερότητας των ΗΙV οροθετικών ατόμων και ενη-V οροθετικών ατόμων και ενη- οροθετικών ατόμων και ενη-
μέρωση των ασφαλιστικών φορέων.

 - Διεκπεραίωση ζητημάτων που αφορούν τα χρηματοδοτούμενα από το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ Κέντρα Αναφοράς AIDS:
 -  Συλλογή και καταχώρηση παραγγελιών για αντιδραστήρια πραγματοποίησης εξετάσεων 
ιικού φορτίου και γονοτύπου.
 -  Συλλογή και καταχώρηση απολογισμού πραγματοποιούμενων εξετάσεων ανά έτος και 
ανά εργαστήριο.
 - Διεκπεραίωση ζητημάτων οικονομικής φύσεως.

 - Συλλογή στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες των ΜΕΛ, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο 
και σε υλικοτεχνική υποδομή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια συνολική εκτίμηση της 
κατάστασης και να γίνει προσπάθεια για ανεύρεση λύσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη 
λειτουργία τους. Από τη διαδικασία αυτή διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και 
ελλείψεις και σε προσωπικό αλλά και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό στις ΜΕΛ, καθώς επίσης και 
ότι τα Κέντρα Αναφοράς αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προμήθεια αντιδραστηρίων για 
την εκτέλεση των απαραίτητων εξετάσεων λόγω έλλειψης διαθέσιμου κονδυλίου.
 - Σχεδιασμός του Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της  εξέτασης 
για HIV λοίμωξη που διενεργούνται στη χώρα 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, επικοινωνία με διεθνείς οργανισμούς (WHO, UNAIDS, 
ECDC), επικοινωνία με κέντρα αναφοράς που θα συμμετέχουν στο πιλοτικό σύστημα, 
δημιουργία εντύπου συμπλήρωσης.

7.2.3. Σύνταξη της Εθνικής Αναφοράς για το HIV/AIDS προς το Global AIDS 
Reporting (UNAIDS/ECDC/WHO-Europe)
Στις Γενικές  Συνελεύσεις του ΟΗΕ για το HIV/AIDS (2001-2011) η Ελλάδα υπέγραψε τις δι-HIV/AIDS (2001-2011) η Ελλάδα υπέγραψε τις δι-/AIDS (2001-2011) η Ελλάδα υπέγραψε τις δι-AIDS (2001-2011) η Ελλάδα υπέγραψε τις δι- (2001-2011) η Ελλάδα υπέγραψε τις δι-
ακηρύξεις των δεσμεύσεων για το HIV/AIDS. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα υπέγραψε τη 
διακήρυξη του Δουβλίνου. Στα πλαίσια αυτών των διακηρύξεων και με στόχο τον έλεγχο προ-
όδου για την τήρηση των δεσμεύσεων το UNAIDS (ειδικό πρόγραμμα του ΟΗΕ για την HIV/
AIDS λοίμωξη),  ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό CDC  ζητούν τη σύνταξη 
εθνικής αναφοράς με την καταγραφή συγκεκριμένων δεικτών ανά διετία. Τα στοιχεία για κάθε 
χώρα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του UNAIDS και του ECDC. 
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Το ΚΕΕΛΠΝΟ για τη σύνταξη της εθνικής αναφοράς μελέτησε  και εφάρμοσε τις οδηγίες που 
δόθηκαν από τους Διεθνείς Οργανισμούς σχετικά με τους δείκτες ώστε να καταγραφεί η τήρηση 
των διεθνών δεσμεύσεων.  «Global AIDS Response Progress Reporting 2012». Η διαδικασία που 
τηρήθηκε για τη συλλογή αυτών των δεικτών  από όλους τους εμπλεκόμενους κυβερνητικούς 
φορείς και ΜΚΟ και  τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα καταγράφονται εντός της αναφοράς. 
Συντονιστές συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων στοιχείων από  όλους  τους εμπλεκόμενους 
φορείς ήταν η κα Β.Κοντέ (Γραφείο HIV Λοίμωξης και ΣΜΝ) και οι κ.κ. Α.Μπάκα και Χ.Μπότση 
(Γραφείο Προέδρου ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ). Στη δράση συμμετείχαν από το Γραφείο HIV Λοίμωξης & 
ΣΜΝ οι: Δ.Παρασκευά, Β.Κοντέ, Γ.Νικολόπουλος, Φ.Γιάννου, Χ.Τσιάρα, Μ.Πύλλη για την παροχή 
στοιχείων σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό, τα επιδημιολογικά δεδομένα, τον εργαστηριακό 
έλεγχο, τη  θεραπεία των οροθετικών ατόμων και την επιτήρηση των  διεθνών δεσμεύσεων. 

7.2.4. Στρατηγικός σχεδιασμός και επιστημονική γνωμοδότηση για το HIV/AIDS
•  Παροχή στοιχείων, γνωμοδοτήσεων και επιστημονικού υλικού σε εθνικούς φο-

ρείς (π.χ. Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Οργανισμοί).
•  Συμμετοχή του προσωπικού του Γραφείου ως εμπειρογνώμονες σε Ευρωπαϊκές 

και Διεθνείς συναντήσεις:
1.  Workshop for the joint action on «Improvement of HIV Prevention in Europe», Βερολί-Workshop for the joint action on «Improvement of HIV Prevention in Europe», Βερολί-Βερολί-

νο, Γερμανία, 16-19 Ιανουαρίου 2012 (Β.Κοντέ).
2.  «ECDC workshop on monitoring the Dublin Declaration», Λισσαβώνα, Πορτογαλία, 24-

28 Ιανουαρίου 2012 (Β.Κοντέ).
3.  Ετήσια συνάντηση του ECDC για την επιδημιολογική επιτήρηση των HIV/ΣΜΝ, Στοκ-ECDC για την επιδημιολογική επιτήρηση των HIV/ΣΜΝ, Στοκ- για την επιδημιολογική επιτήρηση των HIV/ΣΜΝ, Στοκ-HIV/ΣΜΝ, Στοκ-/ΣΜΝ, Στοκ-

χόλμη, Σουηδία, 14-17 Φεβρουαρίου 2012 (Β.Κοντέ).
4.  «Detecting and responding to outbreaks of HIV among people who inject drugs: Best 

practices in HIV prevention and control». ECDC. Ταλίν, Εσθονία, 28-31 Μαρτίου 2012 
(Φ.Γιάννου, Παρουσίαση: «The epidemiology of HIV infection in Greece»).

5.  Συνάντηση «ECDC, WHO, EMCDDA – Joint technical mission to Greece» (28 – 
29/5/2012).  Κλιμάκια εμπειρογνωμόνων των ECDC, WHO και EMCDDA , επισκέφθη-Κλιμάκια εμπειρογνωμόνων των ECDC, WHO και EMCDDA , επισκέφθη- εμπειρογνωμόνων των ECDC, WHO και EMCDDA , επισκέφθη-εμπειρογνωμόνων των ECDC, WHO και EMCDDA , επισκέφθη- των ECDC, WHO και EMCDDA , επισκέφθη-των ECDC, WHO και EMCDDA , επισκέφθη- ECDC, WHO και EMCDDA , επισκέφθη-και EMCDDA , επισκέφθη- EMCDDA , επισκέφθη-EMCDDA , επισκέφθη-
καν τη Αθήνα προκεί μενου να γίνει εκτίμηση του κίνδυνου σχετικά με την HIV λοίμωξη 
στην Ελλάδα και αξιολόγη ση των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. 

 -  Συντονισμός και οργάνωση της συνάντησης με το ECDC: 
Β.Κοντέ, Γραφείο HIV Λοίμωξης & ΣΜΝ 
Α.Μπάκα, Γραφείο Προέδρου 
Κ.Κουρέα, Γραφείο Εθελοντισμού

 -  Παρουσιάσεις: 
Γ. Νικολόπουλος. «Data from the surveillance system for ΗIV/AIDS, total and key 
populations» 
Μ. Πύλλη. «HIV testing facilities- costs-community based testing- other facilities»

6.  HIV/AIDS Think Tank Meeting in Luxemburg, Λουξεμβούργο, 4-7 Ιουνίου 2012 (Γεώρ-
γιος Νικολόπουλος).

7.  Συνάντηση με το Διευθυντή του British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS 
και Προέδρου του AIDS Research and Head of Division of AIDS in the Faculty of 
Medicine at UBC στον Καναδά, Dr Julio Montaner με θέμα «Nexus of science policy and 
programmatic response to control HIV among drug users», Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012.

 -  Παρουσιάσεις:  
Γ.Νικολόπουλος. «Αn Overview of HIV Epidemiology among IDUs in Greece» 
Β.Κοντέ. «Αctivities organized by KEELPNO – Strategic planning and cooperation»

8.  «Janus Programme II: Hepatitis B & C Co» Βουδαπέστη, 28-29 Ιουνίου 2012 (Μ. Πύλ-Βουδαπέστη, 28-29 Ιουνίου 2012 (Μ. Πύλ-, 28-29 Ιουνίου 2012 (Μ. Πύλ-Ιουνίου 2012 (Μ. Πύλ- 2012 (Μ. Πύλ-Μ. Πύλ-. Πύλ-Πύλ-
λη).

9. ECDC Technical mission to Athens ΙΙ, 10-12 Σεπτεμβρίου 2012, Αθήνα.  
 -  Παρουσιάσεις: 

Γ.Νικολόπουλος. «Updated data on HIV/AIDS surveillance» 
Μ.Πύλλη. «Updated data on ΗΙV testing» 
Χ.Τσιάρα. «Μonitoring of Antiretroviral Treatment»

10.  2nd Meeting on Detecting and responding to outbreaks of HIV among people who inject 
drugs (ECDC-EMCDDA), Λισσαβώνα, Πορτογαλία, 11-12 Οκτωβρίου 2012 (Φ.Γιάννου, 



Παρουσίαση: «HIV outbreak in IDUs in Greece. Update on situation and responses–
The epidemiology of HIV infection in Greece»). 

11.  Συντονισμός και οργάνωση Workshop ECDC, Behavioral Surveillance HIV/STIs, Αθήνα, 
6-8 Νοεμβρίου 2012 (Β.Κοντέ, Χ. Τσιάρα, Μ. Πύλλη)

12.   «ΗΙV Epidemiological Surveillance and Response:  From assessment to action» (Πα-ΗΙV Epidemiological Surveillance and Response:  From assessment to action» (Πα-V Epidemiological Surveillance and Response:  From assessment to action» (Πα-Πα-
ρουσίαση: Β. Κοντέ. Επίσκεψη Δρ. Sprenger, Δ/ντή του ECDC στο ΚΕΕΛΠΝΟ,  29 Νο-: Β. Κοντέ. Επίσκεψη Δρ. Sprenger, Δ/ντή του ECDC στο ΚΕΕΛΠΝΟ,  29 Νο-Β. Κοντέ. Επίσκεψη Δρ. Sprenger, Δ/ντή του ECDC στο ΚΕΕΛΠΝΟ,  29 Νο-. Κοντέ. Επίσκεψη Δρ. Sprenger, Δ/ντή του ECDC στο ΚΕΕΛΠΝΟ,  29 Νο-Κοντέ. Επίσκεψη Δρ. Sprenger, Δ/ντή του ECDC στο ΚΕΕΛΠΝΟ,  29 Νο-. Επίσκεψη Δρ. Sprenger, Δ/ντή του ECDC στο ΚΕΕΛΠΝΟ,  29 Νο-Επίσκεψη Δρ. Sprenger, Δ/ντή του ECDC στο ΚΕΕΛΠΝΟ,  29 Νο- Δρ. Sprenger, Δ/ντή του ECDC στο ΚΕΕΛΠΝΟ,  29 Νο-Δρ. Sprenger, Δ/ντή του ECDC στο ΚΕΕΛΠΝΟ,  29 Νο-. Sprenger, Δ/ντή του ECDC στο ΚΕΕΛΠΝΟ,  29 Νο-Sprenger, Δ/ντή του ECDC στο ΚΕΕΛΠΝΟ,  29 Νο-
εμβρίου 2012)

13.  3rd ECDC advisory group meeting: «Monitoring the Dublin Declaration οn HIV/AIDS»  
Stockholm, 17-18 October 202  (Β.Κοντέ)

•  Επιτροπή Συντονισμού και Δράσης  για την αναχαίτιση της επιδημίας HIV/AIDS 
στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών. Συμμετέχοντες από το Γραφείο  
HIV Λοίμωξης & ΣΜΝ: Δ. Παρασκευά, Β. Κοντέ.

7.2.5 Ενημέρωση κοινού
•  Παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό.  

Το επιστημονικό προσωπικό του Γραφείου απαντά καθημερινά σε τηλεφωνήματα και πα-
ρέχει πληροφορίες για το HIV/AIDS και τα ΣΜΝ στο ευρύ κοινό.

•  Συμμετοχή σε ενημερωτικές εκστρατείες για το HIV/AIDS 
To επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Γραφείου μετείχε στις εκστρατείες του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ για την ενημέρωση και προστασία των πολιτών από την HIV/AIDS λοίμωξη. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS εστάλησαν δέκα άρθρα 
προς το Γραφείο Τύπου προς δημοσίευση σε εφημερίδες και περιοδικά (Φ. Γιάννου), και 
επιστημονικό προσωπικό του Γραφείου συμμετείχε σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές με 
θέμα συζήτησης την HIV λοίμωξη (Χ. Τσιάρα, Δ. Παρασκευά). 

7.2.6 Ενημέρωση Επαγγελματιών Υγείας
Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια
•  Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση (Φ. Γιάννου, Γ. Νικολόπουλος , Δ. Παρασκευά): L. 

Wiessing et al. «Coordinated responses to the detection and threat of HIV epidemics 
among IDUs in Greece, Romania and beyond», 2012 NIDA International Forum, Καλιφόρ-
νια, ΗΠΑ, 8-11 Iουνίου 2012 

Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια
•   «Εκτίμηση του επιπολασμού της HIV λοίμωξης και διερεύνηση των σεξουαλικών συμπερι-

φορών στους ενήλικες και νέους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες στην 
Κύπρο». (Μ.Πύλλη, Β. Ραφτόπουλος, Δ.Παρασκευά). 8ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής 
Ιατρικής, Αθήνα, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012

•   «Δεύτερης γενιάς επιδημιολογική επιτήρηση στους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές 
με άλλους άνδρες στην Κύπρο: επιπολασμός της HIV λοίμωξης και σεξουαλικές συμπε-
ριφορές» (Μ.Πύλλη, Β.Ραφτόπουλος, Δ.Παρασκευά). 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 
Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2012

Ομιλίες σε συνέδρια:
•   «Οι ανασφάλιστοι στην HIV λοίμωξη». Δ.Παρασκευά. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 

Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2012
•   «Νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα στην HIV λοίμωξη». Χ.Τσιάρα. 24ο Πανελλήνιο Συνέ-

δριο AIDS, Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2012. 
•   «Επιδημιολογική επιτήρηση της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα». Χ.Τσιάρα. 3ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου-2 
Δεκεμβρίου 2012

•   «HIV Λοίμωξη: Νεώτερα Επιδημιολογικά Δεδομένα». Β. Κοντέ.  Ημερίδα  «Η γυναίκα αντι-
μέτωπη με το AIDS και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα», Αθήνα, 1 /12/ 2012 

Δημοσιεύσεις:
•  Μ.Πύλλη, Β.Ραφτόπουλος. «Περιγραφή των βασικών μεθόδων δειγματοληψίας των δύ-

σκολα προσβάσιμων πληθυσμών που χρησιμοποιούνται στη επιτήρηση της HIV λοίμωξης». 
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής  (υπό δημοσίευση).

•  Ενημερωτικό Δελτίο του ΚΕΕΛΠΝΟ- Νοεμβρίου 2012.Αφιέρωμα στην HIV λοίμωξη, με τίτ-
λους: «Ανίχνευση της HIV λοίμωξης σε κλινικά πλαίσια και στην κοινότητα» (M.Πύλλη, Δ. 
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Παρασκευά), «Κατευθυντήριες Οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και 
εφήβους» (Φ. Γιάννου, Δ. Παρασκευά) και «ΗΙV λοίμωξη: νεότερα επιδημιολογικά δεδο-
μένα» (Χ. Τσιάρα, Γ. Νικολόπουλος, Χ. Ριζοπούλου, Δ. Παρασκευά).

7.2.7 Εκπαίδευση προσωπικού
•  Συμμετοχή του προσωπικού του Γραφείου σε συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινά-

ρια σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο:
1. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, Αθήνα, 3-5 Φεβρουαρίου 

2012 (Β.Κοντέ).
2. 16ο IWHOD, Αθήνα, Μάρτιος 2012 (Γ.Νικολόπουλος).
3. HIV λοίμωξη: Τα προβλήματα μίας σύγχρονης λοίμωξης (ΕΕΜΑΑ) Βυτίνα, 16-18 Μαρτίου 

2012 (Δ.Παρασκευά).
4. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, 26-28 Μαρτίου 

2012 (Το προσωπικό του Γραφείου).
5. 10th European Meeting on HIV & Hepatitis – Treatment Strategies & Antiviral Drug 

Resistance, Βαρκελώνη, Ισπανία, 27-31 Μαρτίου 2012 (Δ.Παρασκευά και Χ.Τσιάρα).
6. 2nd Conference on Quality in HIV prevention in European Region – Improving Practice, 

Βερολίνο, Γερμανία, 23-24 Απριλίου 2012 (Βασιλεία Κοντέ).
7. HIV λοίμωξη: Κριτήρια Επιλογής Αντιρετροϊκής Αγωγής και Σύγχρονα Προβλήματα (ΕΕ-

ΜΑΑ), Λίμνη Πλαστήρα, 4-6 Μαΐου 2012 (Δήμητρα Παρασκευά).
8. European Society for Pediatric Infectious Diseases (ESPID) – 30th Annual Meeting, Θεσ-

σαλονίκη, 7-12 Μαΐου 2012 (Βασιλεία Κοντέ).
9. International Workshop on the role of Kivexa and Celsentri in current HIV management, 

“The ART of right choice”, Πράγα, 26-29 Ιουνίου 2012 (Δήμητρα Παρασκευά).
10. Παγκόσμιο Συνέδριο του AIDS, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 20-27 Ιουλίου 2012 (Δήμητρα Παρα-

σκευά και Γεώργιος Νικολόπουλος).
11. Σεμινάριο σχετικά με την «Δεύτερης Γενιάς Επιδημολογική Επιτήρηση της HIV λοίμωξης 

και των ΣΜΝ», Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 2012 (Μ. Πύλλη, Χ. Τσιάρα, Β. Κοντέ)
12. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2012 (Συμμετοχή του προσω-

πικού του Γραφείου)

7.3. Δράσεις Γραφείου σχετικά με τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα 
Νοσήματα (ΣΜΝ) Ιανουαριος-Δεκεμβριος 2012
Συντονίστρια: Β. Κοντέ
Το Γραφείο επιτηρεί τις χλαμυδιακές λοιμώξεις, τη σύφιλη και τη γονόρροια παρέχοντας πλη-
ροφορίες για την πορεία των συγκεκριμένων λοιμώξεων και συντονίζοντας δράσεις με σκοπό 
την αντιμετώπισή τους. Από το 2009 το ΚΕΕΛΠΝΟ αναβάθμισε το σύστημα επιδημιολογικής 
επιτήρησης των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων με σκοπό να εναρμονιστεί με το νέο 
σύστημα επιτήρησης του ECDC. Σημειώνεται ότι η ποιότητα (quality and completeness) των 
συστημάτων επιτήρησης για τα ΣΜΝ επηρεάζεται από το σύστημα υγείας (ύπαρξη κατευθυ-
ντήριων οδηγιών για προληπτικό έλεγχο, προσβασιμότητα στο σύστημα υγείας, μέθοδοι ερ-
γαστηριακής διάγνωσης, τήρηση θεραπευτικών και εργαστηριακών κατευθυντήριων οδηγιών, 
συμμετοχή στη διαδικασία δήλωσης). 

7.3.1. Επιδημιολογική Επιτήρηση
•  Eπιδημιολογική επιτήρηση της σύφιλης, της γονόρροιας και των χλαμυδιακών 

λοιμώξεων και η λειτουργία βάσεων δεδομένων.  
Η καταγραφή των νέων περιστατικών γίνεται με ατομικά δελτία δήλωσης. Τονίζεται ότι 
είναι σε εξέλιξη η αναβάθμιση του συστήματος δήλωσης σύφιλης, γονόρροιας και χλαμυ-
διακών λοιμώξεων, τα οποία εντάχθηκαν το 2008 στο σύστημα καταγραφής νοσημάτων 
που τηρείται στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Η τροφοδοσία της βάσης δεδομένων των ΣΜΝ πραγματοποι-
είται καθημερινά, με ιδιαίτερη προσοχή και διασταυρώσεις στοιχείων.

•  Ανασκόπηση Εργαστηριακής Διάγνωσης και Εργαστηριακή Επιτήρηση  
Τον Ιανουάριο του 2012 εστάλησαν 143 δελτία ανασκόπησης προς όλα τα Δημόσια Νο-
σοκομεία της χώρας και 28 δελτία ανασκόπησης προς όλα τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία και 



Μεγάλα Ιδιωτικά Εργαστήρια του Ν.Αττικής, με σκοπό την ανασκόπηση της μεθόδου ερ-
γαστηριακής διάγνωσης των ΣΜΝ και την εργαστηριακή δήλωση των κρουσμάτων για το 
προηγούμενο έτος. Η συνολική απόκριση του Δημοσίου Τομέα ανέρχεται σε 99%.

7.3.2. Στρατηγικός Σχεδιασμός-Επιστημονική Γνωμοδότηση για ΣΜΝ
Συμμετοχή σε δράσεις και δίκτυα ευρωπαϊκή και παγκόσμιων οργανισμών (WHO, ECDC).
Το ΚΕΕΛΠΝΟ συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτήρησης των 
Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Λοιμώξεων του ECDC από το 2009. Σκοπός του προγράμματος 
είναι η λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης και η προώθηση προγραμμάτων δημόσιας 
υγείας για την πρόληψη και τον έλεγχο των ΣΜΝ. Το Γραφείο συμμετέχει με εκπροσώπους 
στην επιδημιολογική επιτήρηση και έχουν οριστεί εμπειρογνώμονες στην εργαστηριακή 
διάγνωση της γονόρροιας, της σύφιλης και των χλαμυδιακών λοιμώξεων. Οι υποχρεώσεις 
της χώρας περιλαμβάνουν:
• Αποστολή των διαθέσιμων δεδομένων στο TESSy. 
•  Συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γονοκόκκου στο δίκτυο μελέτης αντοχής των 

στελεχών γονοκόκκου και στο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. 
• Συμμετοχή στις ετήσιες συναντήσεις του Δικτύου.
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα STI alert.
• Συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού. 
Συμμετοχή σε εκδόσεις  του ECDC εντός του 2012 :
•  2ο επιδημιολογικό δελτίο του ECDC για τα ΣΜΝ, έκδοση 2012.  

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/201206-Sexually-Transmitted-
Infections-Europe-2010.pdf

•  Διαμόρφωση Response Plan του ECDC για τα πολυανθεκτικά στελέχη γονοκόκκου στα 
αντιβιοτικά (Β.Κοντέ)

Συμμετοχή σε συναντήσεις  εντός του 2012:
•  Συνάντηση συντονιστικής Ομάδας ECDC για την επιδημιολογική επιτήρηση των ΣΜΝ, 

Στοκχόλμη, Σουηδία, 14-17 Φεβρουαρίου 2012 (Β. Κοντέ).
•  Ετήσια συνάντηση του ECDC για την επιδημιολογική επιτήρηση των HIV/ΣΜΝ, Στοκχόλμη, 

Σουηδία, 14-17 Φεβρουαρίου 2012 (Β.Κοντέ)

7.3.3. Ενημέρωση κοινού
Το επιστημονικό προσωπικό του Γραφείου απαντά σε τηλεφωνήματα και παρέχει πληροφορίες 
για τα ΣΜΝ στο ευρύ κοινό και αρθρογραφεί κατόπιν αιτήματος σε εφημερίδες, που απευθύ-
νονται στο γενικό κοινό. 

7.3.4. Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας
•  Διαμόρφωση ενημερωτικού δελτίου ΚΕΕΛΠΝΟ για τα ΣΜΝ (Αύγουστος 2012) με συμμετο-

χή προσωπικού του γραφείου, εθνικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων. 
 - Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα: επιδημιολογική επιτήρηση 
 - ΣΜΝ: ένα διαχρονικό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας
 -  Επιδημιολογική Επιτήρηση της Αντοχής Γονοκόκκου στα Αντιβιοτικά – Εθνικό Κέντρο 

Αναφοράς Γονοκόκκου
 - Εργαστηριακή Διάγνωση Γονόρροιας, Σύφιλης και Χλαμυδιακών Λοιμώξεων
 -  Κατευθυντήριες Θεραπευτικές Οδηγίες γονόρροιας, σύφιλης και χλαμυδιακών λοιμώ-

ξεων
 - Επιπτώσεις των χλαμυδιακών λοιμώξεων στη γονιμότητα των γυναικών
 -  Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης & Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) 

στον τομέα των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων
 - Νέα από τη διεθνή βιβλιογραφία 
 - Μύθοι και αλήθειες 

• Ανάρτηση επιδημιολογικών δεδομένων στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
• Ομιλίες σε συνέδρια:

1.  Ομιλίες σε διεθνή συνέδρια 
30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Disease 
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Thessaloniki, Greece, 2012 May 8-12. («Sexually Transmitted Infections in 
Adolescence». C. Foster, Β. Κοντέ).

2.Ομιλίες σε εθνικά συνέδρια, ημερίδες, μεταπτυχιακά προγράμματα
 -  Ημερίδα Εξειδικευομένων στις Λοιμώξεις. Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογική Επιτήρηση 

Λοιμωδών Νοσημάτων. Αθήνα 19-20/1/2012 («Επιδημιολογική Επιτήρηση Σεξουαλι-
κώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων». Β. Κοντέ) 

 -  ΠΜΣ «Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών & Επειγουσών Καταστάσεων» ακα-
δημαϊκού έτους 2011-2012 του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, 17 Μαρτίου 2012. 
(Β.Κοντέ «Δίκτυο Επιτήρησης ΣΜΝ»)

7.4. Joint Action on Quality Improvement of HIV Prevention in Europe
Συντονιστής/ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασιλεία Κοντέ
Συμμετέχοντες:
1. Φ.Γιάννου, HIV Λοίμωξης & ΣΜΝ
2. Μ. Πύλλη,  HIV Λοίμωξης & ΣΜΝ
3. Σ. Πουλής, Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα 
Η υποβολή προγραμμάτων Joint Αction προς χρηματοδότηση από το EHAC (Executive Agency 
for Health and Consumers) DG- SANCO, δρομολογήθηκε με πρωτοβουλία της ΕΕ, με σκοπό 
την υλοποίηση προγραμμάτων από κρατικούς φορείς σε θεματολογία που είχε επίσης επιλε-
γεί από την ΕΕ. Γενικός στόχος της προτεινόμενης κοινής δράσης «Joint Action on Quality 
improvement of  HIV prevention in Europe» είναι η βελτίωση των προγραμμάτων πρόληψης 
για την HIV λοίμωξη στην Ευρώπη, κυρίως όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά τους με την 
ενσωμάτωση δεικτών ποιότητας και βελτίωσης QA/QI. Η δράση αυτή ενισχύει την απόκριση 
στην HIV επιδημία στην Ευρώπη σε συμφωνία με  τις  προτάσεις/δεσμεύσεις που διατυπώνο-
νται στο EU Communication on HIV/AIDS (2009) και στη Διακήρυξη του Δουβλίνου (2004). 
Το  ΚΕΕΛΠΝΟ, μετά από σχετικό ορισμό από το Υπουργείο Υγείας το Φεβρουάριο του 2012 
συμμετείχε στη διαμόρφωση της πρότασης μαζί με 24 άλλους φορείς από άλλα ΚΜ της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που θα συμμετέχουν ως εταίροι (associate partners) υπό τον συντονισμό 
(project leader) του κρατικού ομοσπονδιακού κέντρου Εκπαίδευσης για την Υγεία “Federal 
Centre for Health Education BZgA” που ανήκει στο Υπουργείο Υγείας της Γερμανίας. Η πρό-
ταση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και η υλοποίηση της θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 
του 2013.
Τα τεχνικά πακέτα εργασίας  όπου θα συμμετέχει η χώρα μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ όπως έχουν διαμορ-
φωθεί είναι:
• WP4- Tools (Διαμόρφωση εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού), 
• WP5 Capacity building (Εκπαίδευση προσωπικού) 
• WP6 Practical Application – Υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο
• WP7 Principles and Criteria –Διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών
•  WP 8 Policy Development – Διαμόρφωση Πολιτικής για προώθηση της ενσωμάτωσης QA/

QI σε στρατηγικό επίπεδο. 
•  Τονίζεται ότι δεν έχει καθοριστεί επιπλέον αμοιβή για το προσωπικό που συμμετέχει και οι 

ημέρες εργασίας τους καταχωρούνται ως εθνική συμμετοχή.
•  Τονίζεται ότι δεν έχει καθοριστεί επιπλέον αμοιβή για το προσωπικό που συμμετέχει και οι 

ημέρες εργασίας τους καταχωρούνται ως εθνική συμμετοχή.

7.5. Συμμετοχή σε δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ
Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Γραφείου συμμετείχε στις ακόλουθες εκστρα-
τείες του ΚΕΕΛΠΝΟ:
1. Στην ενεργητική αναζήτηση και θεραπεία κρουσμάτων ελονοσίας στην περιοχή του Δήμου 

Ευρώτα, Λακωνίας (Φ.Γιάννου).
2. Στο πρόγραμμα κινητών μονάδων στο κέντρο της Αθήνας (Μ. Πύλλη, Ο. Γκοτζάνη ως νο-

σηλευτικό προσωπικό, Φ. Οικονόμου, Μ. Γκουλέτσα, Σ. Κοκκινέλη, Α. Μίντζια, Χ. Ριζοπού-
λου ως διοικητικό προσωπικό) 

3. Στον έλεγχο μεταναστών για ελονοσία στο Δήμο Μαραθώνα (Φ.Γιάννου).



8. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υπεύθυνος: Ηλιόπουλος Δημήτρης

8.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ (ΚΕΠΙΧ) αποτελεί κομβικό γραφείο του Οργανισμού για 
την εξασφάλιση της διαρκούς και ομαλής λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ. Οι βασικές λειτουργίες του 
είναι η λήψη και η επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με θέματα δημόσιας υγείας αλλά 
και η διαχείριση και η εκτίμηση κινδύνου, οξέων και άλλων συμβάντων Δημόσιας Υγείας. 
Το προσωπικό του ΚΕΠΙΧ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και πλήρη εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης 
σχεδίων και μνημονίων διαχείρισης και αντιμετώπισης συμβάντων που αφορούν στη Δημόσια 
Υγεία και προέρχονται από γνωστούς παθογόνους μικροοργανισμούς, από νεοαναδυόμενα νοσή-
ματα και από ηθελημένη απελευθέρωση παραγόντων. Σημαντική είναι η εμπειρία του προσωπικού 
του ΚΕΠΙΧ από την συμμετοχή του σε ασκήσεις επί χάρτου σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. 
Το ΚΕΠΙΧ εφημερεύει καθημερινά και όλες τις ημέρες του χρόνου επί 24ωρου βάσεως-
(24ώρες/7μέρες). 

8.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Οι πληροφορίες και τα αιτήματα στο ΚΕΠΙΧ προέρχονται από : 
•  Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς του τομέα της υγείας όπως  Διευθύνσεις Υγείας των Νο-

μαρχιών, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικές Κλινικές 
• Άλλους φορείς και ινστιτούτα όπως Περιφέρειες, ΓΓΠΠ, ΕΛΑΣ, ΠΥ κ.ά.
• Ιδιώτες επαγγελματίες υγείας,
•  Πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στα λοιμώδη νοσή-

ματα αλλά και για γενικότερα θέματα δημόσιας υγείας. 
Στις δράσεις του ΚΕΠΙΧ ανήκει και η συνεργασία με την τηλεφωνική γραμμή για το κάπνισμα 
1142 καθώς και με την τηλεφωνική γραμμή για το AIDS 210-722222.
Για το έτος 2012 η καταγραφή πλήθους και είδους κλήσεων στο Κέντρο Επιχειρήσεων του 
ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ως εξής:
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9. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνη: Φωτεινέα Μαρία

9.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας παρακολουθεί όλη τη δραστηριότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ Συνερ-
γάζεται με τη διοίκηση σε θέματα τακτικής και επικοινωνιακής πολιτικής και αναλαμβάνει τη 
σύνταξη των Δελτίων Τύπου. Έχει την αρμοδιότητα για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναφορικά με τις δραστηριότητες και τις δράσεις του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ και το επιτελούμενο έργο. Παρακολουθεί δημοσιεύσεις του τύπου και εκπομπές στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερώνει άμεσα τη διοίκηση και τα αρμόδια 
γραφεία. Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα και τα γραφεία για την προβολή του έργου τους 
και την στήριξη των δράσεων τους. Συνεργάζεται με δημοσιογράφους και οργανώνει τις συ-
νεντεύξεις τύπου. Παραλαμβάνει καθημερινά τον ελληνικό και ξένο τύπο και ασχολείται με 
την καθημερινή αποδελτίωση. Επίσης, παρακολουθεί μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξένων 
sites και blogs. Δέχεται όλα τα αιτήματα των δημοσιογράφων για πληροφορίες, συνεντεύξεις, 
παρουσία εκπροσώπων του ΚΕΕΛΠΝΟ σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές και φροντίζει 
για την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους.



Οι υπηρετούντες στο Γραφείο Τύπου εκτός του συμβατικού ωραρίου εφαρμόζουν και πρόγραμμα 
βαρδιών τόσο τα Σαβ/κα όσο και τις αργίες ώστε να καλύπτεται κάθε ανάγκη της Διοίκησης για 
ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας σχεδόν 24ωρη παρακολούθηση της ειδησε-
ογραφίας σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. 

9.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Το 2012, τα στελέχη του Γραφείου Τύπου & Επικοινωνίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ανέγνωσαν και απο-
δελτίωσαν πάνω από 7.000 εφημερίδες, περιοδικά και ειδικά έντυπα, ενημερώνοντας με καθημε-
ρινό ηλεκτρονικό δελτίο αποκομμάτων τα αντίστοιχα γραφεία αναλόγως του τομέα ευθύνης του 
καθενός, με προτεραιότητα τη διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, η οποία και λαμβάνει την αποδελτίωση 
τόσο ηλεκτρονικά (τα κυριότερα άρθρα) όσο και σε έντυπη μορφή (πλήρης αποδελτίωση).
Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν και αποδελτιώθηκαν 25 κατά μέσο όρο καθημερινές και 18 κυ-
ριακάτικες εφημερίδες, καθώς και άρθρα, ρεπορτάζ και στοιχεία από επιλεγμένες - ευρείας 
κυκλοφορίας και βαρύτητας - ξένες εφημερίδες όπως Le Monde, The Guardian, The New York 
Times, USA Today, The Times, The Sunday Times.
Παράλληλα, υπήρξε συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή θεμάτων ενδιαφέροντος και αρ-
μοδιότητας του ΚΕΕΛΠΝΟ από τουλάχιστον 30 ιστοτόπους ελληνικούς και ξένους (μεταξύ των 
οποίων WHO, CDC, ECDC, MEDISYS και HPA), blogs, όπως επίσης και ηλεκτρονικές εκδόσεις 
ελληνικών και ξένων εφημερίδων. Ο έγκαιρος εντοπισμός των πληροφοριών και η προβολή των 
δράσεων του Οργανισμού συμβάλλει τόσο στην άμεση επιχειρησιακή αντιμετώπιση οξέων συμβά-
ντων Δημόσιας Υγείας, όσο και την πρόληψη αλλά και την αποτροπή κλιμάκωσης κρίσεων.
Το 2012, το Γραφείο απέστειλε συνολικά 23 Δελτία Τύπου προς τους διαπιστευμένους συντά-
κτες του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τον υγειονομικό χάρτη, την επίσκεψη κλιμακίου των 
ECDC, WHO και EMCDA για το ζήτημα της HIV/AIDS λοίμωξης στη χώρα μας, τους υγειονο-, WHO και EMCDA για το ζήτημα της HIV/AIDS λοίμωξης στη χώρα μας, τους υγειονο-WHO και EMCDA για το ζήτημα της HIV/AIDS λοίμωξης στη χώρα μας, τους υγειονο- και EMCDA για το ζήτημα της HIV/AIDS λοίμωξης στη χώρα μας, τους υγειονο-EMCDA για το ζήτημα της HIV/AIDS λοίμωξης στη χώρα μας, τους υγειονο- για το ζήτημα της HIV/AIDS λοίμωξης στη χώρα μας, τους υγειονο-HIV/AIDS λοίμωξης στη χώρα μας, τους υγειονο-/AIDS λοίμωξης στη χώρα μας, τους υγειονο-AIDS λοίμωξης στη χώρα μας, τους υγειονο- λοίμωξης στη χώρα μας, τους υγειονο-
μικούς ελέγχους και την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων όσον αφορά στο θέμα που 
προέκυψε με τις οροθετικές ιερόδουλες τον περασμένο Απρίλιο, τις δράσεις του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
στο κέντρο της Αθήνας για την επιτήρηση για το AIDS και τα ΣΜΝ, αλλά και προσφάτως για 
τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα κρούσματα ελονοσίας.
Αναλυτικά, συντάχθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν τα εξής Δελτία Τύπου:
• 29-11-2012 Αποτίμηση επίσκεψης κλιμακίου του ECDC στην Αθήνα
• 28-11-2012 Επίσκεψη κλιμακίου του ECDC στην Αθήνα 
•  21-11-2012 Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών
• 13-11-2012 Μικροβιαιμία από Κλεμπσιέλλα της πνευμονίας σε νεογνά
• 24-10-2012 Αναφορικά με  την  Προγραμματική Σύμβαση ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. - ΟΚΑΝΑ
• 16-10-2012 Ρόλος και διαφανής λειτουργία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
• 09-10-2012 Πρόγραμμα Έβρου
• 08-10-2012 Σχετικά με τα κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο
• 03-09-2012 Σχετικά με ύποπτο περιστατικό Δάγγειου πυρετού στο Αγρίνιο
• 02-09-2012 Σχετικά με την προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακού ελέγχου του αίματος
• 16-08-2012 Ασπίδα της Δημόσιας Υγείας το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
• 25-07-2012 Λοίμωξη από ΙΔΝ και ασφάλεια μεταγγιζόμενου αίματος
• 10-07-2012 2ο Κρούσμα Ιού Δυτικού Νείλου
• 07-07-2012 Κρούσμα Ιού Δυτικού Νείλου
•  30-05-2012 Κοινό δελτίο τύπου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. - ΟΚΑΝΑ σχετικά με την επίσκεψη ECDC/

WHO/E MCDDA
•  02-05-2012 Υγειονομικοί έλεγχοι ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατ’εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης 

«Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων (ΦΕΚ Β’ 
1002/02-04-2012) 

•  01-05-2012 Υγειονομικοί έλεγχοι ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  κατ’εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης 
«Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων (ΦΕΚ Β’ 
1002/02-04-2012) 

• 27-04-2012 Περίπτωση HIV+ σε οίκο ανοχής
•  27-04-2012 Υγειονομικοί έλεγχοι ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατ’εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης 

«Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων (ΦΕΚ Β’ 
1002/02-04-2012) 
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•  25-04-2012 Εφαρμογή Υγειονομικής Διάταξης «Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό 
της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων (ΦΕΚ Β’ 1002/02-04-2012) 

•  10-02-2012 Απάντηση σε δημοσίευμα Bloomberg σχετικά με το πρόβλημα της μικροβια-
κής αντοχής και το αιματολογικό του Λαϊκού Νοσοκομείου.

• 03-02-2012 Υγειονομικός Χάρτης
• 04-01-2012 Ελονοσία και Ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το ημερολόγιο επικοινωνίας και αιτημάτων που τηρείται από το Γραφείο Τύπου, 
διεκπεραιώθηκαν περισσότερα από 210 αιτήματα δημοσιογράφων από εφημερίδες, περιοδικά, 
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ΜΜΕ, ελληνικά και ξένα, μεταξύ των οποίων ήταν: η αναζήτηση 
πληροφοριών με έμφαση στις οροθετικές ιερόδουλες, οι δράσεις του Οργανισμού με τις κινη-
τές μονάδες στο κέντρο της Αθήνας , η παροχή πληροφοριών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. 
Ακόμα, το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας ήταν σε άμεση επικοινωνία με το Γραφείο Τύπου 
του Υπουργού Υγείας αλλά και το Γραφείο Τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και της 
Υφυπουργού Υγείας, αντίστοιχα. Επίσης, υπήρξε συνεχής επικοινωνία με όλους τους δημοσι-
ογράφους για θέματα δημόσιας υγείας. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις δράσεις του Κέντρου, με στόχο την προάσπιση 
της δημόσιας υγείας και την ενημέρωση του κοινού και σε συνεργασία με όλα τα τμήματα και 
τα γραφεία του Οργανισμού, το Γραφείο Τύπου προχώρησε, για το 2012, σε σειρά δημοσιεύ-
σεων στα μέσα ενημέρωσης στον ελληνικό και ξένο τύπο (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος) 
αλλά και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα πανελλαδικής εμβέλειας. Πιο συγκεκριμέ-
να, συνεργάστηκε με το αντίστοιχο γραφείο του ECDC στο πλαίσιο της προβολής της πρώτης 
επίσκεψης του Γεν. Διευθυντή Dr.Marc Spreger στην Ελλάδα, όπως και επιμελήθηκε την πρώ-reger στην Ελλάδα, όπως και επιμελήθηκε την πρώ-eger στην Ελλάδα, όπως και επιμελήθηκε την πρώ-
τη συνέντευξη του Dr.Spreger σε μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα. 

Ειδικότερα, δημοσίευσε άρθρα με ενδεικτική θεματολογία την HIV/AIDS λοίμωξη, τα ΣΜΝ, τις 
Ηπατίτιδες, οδηγίες ταξιδιωτική ιατρικής, εμβολιασμοί για ζωονόσους, νοσήματα που μεταδί-
δονται με διαβιβαστές (Ιός του Δυτικού Νείλου - Ελονοσία – Δάγγειος πυρετός), νοσοκομει-
ακές λοιμώξεις, νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού (Γρίπη - Φυματίωση), 
μικροβιακή αντοχή και αντιβιοτικά, δράσεις και παρεμβάσεις σε χώρους υγείας, δράσεις του 
Γραφείου Περιβαλλοντικής Υγείας (αιθαλομίχλη) και δράσεις του Γραφείου ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσ/
νίκης σε εφημερίδες και σε ενημερωτικούς διαδικτυακούς τόπους. 

Καθ’ όλο το 2012, το Γραφείο Τύπου ήταν σε επικοινωνία με όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς 
για προβολή θεμάτων δημόσιας υγείας και φρόντιζε για την πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρω-
ση της κοινής γνώμης από τους επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ τόσο στα δελτία ειδήσεων όσο σε τη-
λεοπτικές εκπομπές όλων των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας.
Επίσης, προώθησε προς τα ΜΜΕ (τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής και πανελ-
λαδικής εμβέλειας) κοινωνικά μηνύματα που αφορούσαν στην πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής 
λοίμωξης,στην αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών καθώς και στην ενημέρωση για την εποχική γρίπη. 

9.2.1. Άλλες δράσεις του Γραφείου Τύπου
Πέραν των τρεχουσών δραστηριοτήτων το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας: 
•  Έχει δημιουργήσει αναλυτική παρουσίαση-πρόταση με τίτλο «Το ΚΕΕΛΠΝΟ στην Επο-

χή των Social Media» (δημιουργία και χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης του 
Internet (social media) με επικέντρωση σε social networking (Facebook, Linked in), so- (social media) με επικέντρωση σε social networking (Facebook, Linked in), so-social media) με επικέντρωση σε social networking (Facebook, Linked in), so- media) με επικέντρωση σε social networking (Facebook, Linked in), so-media) με επικέντρωση σε social networking (Facebook, Linked in), so-) με επικέντρωση σε social networking (Facebook, Linked in), so-social networking (Facebook, Linked in), so- networking (Facebook, Linked in), so-networking (Facebook, Linked in), so- (Facebook, Linked in), so-Facebook, Linked in), so-, Linked in), so-Linked in), so- in), so-in), so-), so-so-
cial photo and video sharing (You Tube, Flickr) καθώς επίσης και Wikis (Wikipedia). Η 
παρουσίαση έχει σταλεί ηλεκτρονικά στη διοίκηση καθώς και στο Γραφείο Ενημέρωσης 
Επαγγελματιών Υγείας & Κοινού (από τις 26/01/12). Η υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου & 
Επικοινωνίας έχει αναλάβει την από κοινού διαχείριση του Twitter μαζί με τον υπεύθυνο 
του Γραφείου Ενημέρωσης Επαγγελματιών Υγείας & Κοινού. 

•  Σε συνεργασία με το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα ήρθε σε επαφή με φορείς 
του αθλητισμού και συγκεκριμένα με τον ΕΣΑΚΕ (Σύνδεσμο Ανώνυμων Καλαθοσφαιρικών 
Εταιρειών) για την από κοινού διοργάνωση μιας σειράς αθλητικών εκδηλώσεων και προ-
βολής τους. Οι εν λόγω εκδηλώσεις είχαν ως στόχο την μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων 



που θα ενημερώνουν αλλά και θα ευαισθητοποιούν το φίλαθλο κοινό σε θέματα Δημόσιας 
Υγείας και πιο συγκεκριμένα για την πρόληψη των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημά-
των (ΣΜΝ) και του HIV / AIDS.

•  Συνεπικουρεί στην μετάφραση κειμένων για την αγγλική έκδοση του Ενημερωτικού Δελτί-
ου του ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς ο συντονισμός τόσο της συντακτικής ομάδας του Ενημερωτικού 
Δελτίου του ΚΕΕΛΠΝΟ όσο και της ύλης κάθε θεματικού τεύχους στην ελληνική και αγγλι-
κή έκδοσή του αντίστοιχα πραγματοποιείται από την Υπεύθυνη του γραφείου. 

•  Έχει έρθει σε επαφή με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Οργανισμού (ΚΕΠΙΧ) για μια πιο 
ουσιαστική συνεργασία κυρίως όσον αφορά τα οξέα συμβάντα δημόσιας υγείας που χρή-
ζουν άμεσης αντιμετώπισης και παρέμβασης μέσω κοινού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων. Η 
πρόταση του Γραφείου Τύπου & Επικοινωνίας είναι η δημιουργία μιας στρατηγικής ομάδας 
διαχείρισης κρίσεων (αποτελούμενη από Υπευθύνους Γραφείων – Τμημάτων), η οποία και 
θα είναι ευέλικτη καθώς θα υπάρχουν σταθερά μέλη (Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας, ΚΕ-
ΠΙΧ) αλλά και μέλη τα οποία θα αλλάζουν βάση του εκάστοτε θέματος που θα προκύπτει 
και θα εμπίπτει σε διαφορετικό ενδεχομένως τομέα. Η πρότασή αυτή έχει ήδη συζητηθεί 
με αποτέλεσμα το ΚΕΠΙΧ να προχωρήσει σε έγγραφο αίτημα προς τη διοίκηση να εξετάσει 
την παραπάνω πρόταση.

9.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όλα τα στελέχη του Γραφείου Τύπου συμμετέχουν στα εκάστοτε επιμορφωτικά σεμινάρια 
(επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, διαχείρισης κρίσεων κ.α.), τα οποία διοργανώνονται από 
το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες και συμπόσια που 
οργανώνουν άλλοι αρμόδιοι φορείς. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:
1.  «Project Management», διοργανωμένο από τo εργαστήριο ελευθέρων σπουδών Future 

Business School (24-25/04/2012)
2.  «Σεμινάριο Διαχείρισης Κρίσεων & Επικοινωνίας με τα ΜΜΕ», διοργανωμένο από τo εργα-o εργα- εργα-

στήριο ελευθέρων σπουδών Future Business School (25 & 30/05/2012)
3.  «Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και διαχείριση εργασιακών σχέσεων», διοργανω-

μένο από τo εργαστήριο ελευθέρων σπουδών Future Business School (28-29/06/2012)
4.  «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Δημοσιογραφία της Υγείας», διοργανωμένο από το Ινστιτούτο 

Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακή Ιατρικής, Prolepsis (27-30/09/2012) 
5.  «Heart EU Conference on Health Journalism», διοργανωμένο από το Ινστιτούτο Προληπτι-

κής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακή Ιατρικής, Prolepsis (15/10/2012)
6.  «3Ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής», Hotel 

Royal Olympic (30/11/2012–02/12/2012).

10. NFP-ESTHER
Υπεύθυνη: Μπότση Χρυσούλα

10.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το NFP ESTHER ιδρύθηκε επισήμως στην Ελλάδα το 2008 στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων, στα πλαίσια της Συμμαχίας ESTHΕR (Ensemble pour une Solidarite Therapeutique 
Hospitaliere En Reseau), που αποτελεί ένα δίκτυο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, το οποίο 
προωθεί τη δικτύωση των επαγγελματιών υγείας και αντίστοιχων φορέων με άμεσο στόχο:
• τη συνεργασία στη μάχη κατά του HIV/AIDS, των συλλοιμώξεων  και των συνεπειών τους 
• τη συμμετοχή της Ευρώπης στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας 
•  της συμπεφωνημένης δέσμευσης των χωρών για την παγκόσμια πρόσβαση στην πρόληψη, 

τη θεραπεία και τη φροντίδα σχετικά με το HIV/AIDS. 

Οι βασικές λειτουργίες του NFP ESTHER στην Ελλάδα περιλαμβάνουν το συντονισμό, την επι-NFP ESTHER στην Ελλάδα περιλαμβάνουν το συντονισμό, την επι- ESTHER στην Ελλάδα περιλαμβάνουν το συντονισμό, την επι-ESTHER στην Ελλάδα περιλαμβάνουν το συντονισμό, την επι- στην Ελλάδα περιλαμβάνουν το συντονισμό, την επι-
στημονική επίβλεψη και τη διαχείριση της ελληνικής συμμετοχής, η εφαρμογή του λογισμικού 
προγράμματος ESOPE στα συμμετέχοντα από την Αφρική υγειονομικά τμήματα καθώς και η 
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ανάρτηση στο κεντρικό δικτυακό τόπο ESTHER των δράσεων της ελληνικής συμμετοχής.

10.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Το NFP ESTHER στην Ελλάδα υπέβαλε προς χρηματοδότηση στην ΥΔΑΣ το πρόγραμμα 
“ESTHER in Africa” http://www.esther.eu/member-states, ωστόσο δεν υλοποιήθηκε λόγω της 
οικονομικής κρίσης και της ανυπαρξίας κονδυλίων.  Προκειμένου να προχωρήσει η Ελληνική 
συμμετοχή, η Ελληνική συμμαχία ESTHER τέθηκε υπό την Αιγίδα του Ορθόδοξου Πατριαρχεί-
ου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής .

Το ΚΕΕΛΠΝΟ αποφάσισε την καταγραφή των ιατρικών και εκπαιδευτικών δομών του Πατριαρ-
χείου και τη διασύνδεση των ιατρικών δομών μέσω προγραμμάτων αδελφοποίησης (twinnings) 
με αντίστοιχα τμήματα Ελληνικών νοσοκομείων και κυρίως Μονάδων HIV/AIDS. Η καταγραφή 
αρχίζει το 2013. 

11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Υπεύθυνη: Ρεφενέ Ελένη

11.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Οι βασικές αρμοδιότητες του Γραφείου συνοψίζονται στην γραμματειακή υποστήριξη του Δι-
ευθυντή, καθώς ευθύνεται τόσο για την ενημέρωσή του ως προς την αλληλογραφία όσο και 
για τη σωστή και έγκαιρη αποστολή των διαβιβαστικών εγγράφων. 

11.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Στις αρμοδιότητες του γραφείου ανήκουν:
•  Η επικοινωνία με τους Υπεύθυνους των Γραφείων και Τμημάτων, αλλά και μεμονωμένων 

υπαλλήλων με τον Διευθυντή καθώς και η  υλοποίηση των αποφάσεών του καθώς είναι ο 
συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων των γραφείων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και του Διευθυντή. 

•  Η αρχειοθέτηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και η παρακολούθηση δια-
δικτυακών τόπων και ξένων εφημερίδων, σε ημερήσια βάση. 

•  Η Διοικητική Υποστήριξη σε Επιστημονικές Επιτροπές, την οποία παρέχουν οι υπάλληλοι 
του Γραφείου, εφόσον αυτό τους ζητηθεί. 

•  Η συστηματική επικοινωνία του Διευθυντή με φορείς του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.



ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ2

Γραφεία που υπάγονται στο Τμήμα Διοικητικού Συντονισμού
1. ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης
2. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Πολιτικής
3. Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνισης (ΣΚΑΕ) 
4. Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Πειραιά
5. Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας
6. Γραφείο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
7. Γραφείο Προσωπικού
8. Γραφείο Κλητήρων
9. Γραφείο Ασφαλείας
10. Γραφείο Τηλεφωνικού Κέντρου
11. Γραφείο Αποθήκης
12. Γραφείο Κίνησης

1. ΚΕΕΛΠΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Γκόμα Φανή

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ που συντονίζει, 
σχεδιάζει και υλοποιεί στη Βόρεια Ελλάδα παρεμβάσεις, με στόχο την ενημέρωση και πρόληψη 
λοιμωδών νοσημάτων. Ορισμένες από τις δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης είναι αλλη-
λoεξαρτώμενες των δράσεων και των προγραμμάτων που υλοποιεί η κεντρική υπηρεσία του 
Οργανισμού. Ωστόσο, υπάρχουν και δράσεις που οργανώνονται και υλοποιούνται εξ ολοκλή-
ρου από το προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης. Αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών είναι ο γενικός πληθυσμός και ειδικές ομάδες, όπως φοιτητές και μαθητές, στρατευμένοι, 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, οροθετικά άτομα και το οικείο περιβάλλον τους, καθώς και το 
ευρύτερο κοινό.

1.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

1.2.1. Ενημερωτικές παρεμβάσεις για τον HIV/AIDS
Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης,  λόγω των συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων HIV/AIDS, υλο-
ποίησε το 2012 ενημερωτικές παρεμβάσεις, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του γενικού και μαθητικού πληθυσμού. Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την 
4η Υγειονομική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, την 5η Υγειονομική Περιφέρεια 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, την Περι-
φέρεια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης–Τμήμα Νοσηλευτικής των Δήμων Λάρισας, Βόλου, Τρικκαίων, Καρδίτσας, Θεσ-
σαλονίκης, Δράμας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Αριστοτέλη, Σιθωνίας, Κασσάνδρας και 
Πολυγύρου, το Γενικό Νοσοκομείο του εκάστοτε Δήμου, καθώς και τις σχολές βοηθών Νοση-
λευτών των Νοσοκομείων.
Πέραν των ενημερώσεων που διεξήχθησαν σε Σχολικές Μονάδες, πραγματοποιήθηκε street 
action, με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και αφισών του ΚΕΕΛΠΝΟ σε εμπορικούς 
δρόμους, σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και σε στέκια νεολαίας στις κάτωθι πόλεις και Κοινο-
τικά Διαμερίσματα:
• Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα (5 - 16 Μαρτίου 2012).
•  Ν. Καλλικράτεια, Ν. Πλάγια, Ν. Φλογητά, Ν. Μουδανιά, Ν. Ποτίδαια, Νικήτη, Βουρβουρού, 

Άγιος Νικόλαος, Κασσανδρεία, Πολύχρονο, Χανιώτη, Πευκοχώρι, Παλιούρι, Πολύγυρος, 
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Αρναία, Ιερισσός, Ουρανούπολη, Σάνη, Άφυτος, Καλλιθέα, Σίβηρη, Φούρκα, Ν. Μαρμα-
ράς, Σάρτη και Τορώνη (12 – 17 Ιουλίου 2012). 

• Θεσσαλονίκη (28 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2012)
• Δράμα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη (8 – 15 Δεκεμβρίου 2012)

1.2.2. Ενημερωτικές παρεμβάσεις για τον ΙΔΝ
Από 21 έως 29 Αυγούστου 2012, το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ενημερωτικές 
παρεμβάσεις με θέμα την προστασία από τα κουνούπια σε δημότες περιοχών με ανθρώπινο 
κρούσμα ΙΔΝ. Στο Νομό Ξάνθης πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές παρεμβάσεις στα παρακά-
τω Δημοτικά και Κοινοτικά Διαμερίσματα: Χρυσα, Άβατο, Πετεινός, Άγιος Αθανάσιος, Βαφαίϊ-
κα, Μαγγανά, Αυξέντιο, Κυψέλη, Γενισέα,Άβδηρα, Μαγικό, Κυρνος, Ηλιόπετρα, Παλιό Ερά-
σμιο, Πηγαδια, Δέκαρχο, Εύλαλο, Ορφανό, Διομήδεια, Νέο Εράσμιο, Ζηλωτη, Ξανθη, Σούνιο, 
Φιλια, Νέα Αμισσος, Τεκτον, Λευκη. Στο Νομό Καβάλας πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές 
παρεμβάσεις στα παρακάτω Δημοτικά και Κοινοτικά Διαμερίσματα: Περνη, Χρυσοχώρι, Γέρο-
ντας, Χρυσούπολη, Φιλιπποί.
Από τις 30 Αυγούστου έως και τις 8 Σεπτεμβρίου, κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία με 
Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνση Υγείας ΠΕ Ξάνθης, πραγματοποίησαν ενημερωτικές 
παρεμβάσεις για τα μέτρα προστασίας κατά τις εκνεφώσεις ULV στα παρακάτω Δημοτικά και 
Κοινοτικά Διαμερίσματα: Δέκαρχο, Άβατο, Ηλιόπετρα, Παλιό Εράσμιο, Πηγαδια, Πετεινός, Δι-
ομήδεια, Γενισέα, Βαφαίϊκα, Μαγγανά, Νέο Εράσμιο, Νέα Αμισος, Εύλαλο, Ορφανό, Κυψέλη, 
Άγιος Αθανάσιος.

1.2.3. Ενημερώσεις εκπαιδευτικών, μαθητών, εκπροσώπων ΚΥ για τον ΙΔΝ
Σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας, πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις σε εκπαιδευ-
τικούς, μαθητές και εκπροσώπους των ΚΥ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης 
και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τα νοσήματα που μεταδίδονται με κουνούπια (ΙΔΝ, ελο-
νοσία). Αναλυτικά: 
•  Δ/νσεις Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και 

Έβρου (23-25/4/2012)
•  μαθητές Δήμων Αγιάς και Τεμπών του Ν.Λάρισας, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιδημιολο-

γικής Επιτήρησης ΚΕΕΛΠΝΟ(14–16/5/ 2012)
•  Δ/ντες σχολικών μονάδων και προσωπικό ΚΥ του Ν.Λάρισας και Ν.Μαγνησίας(17–18/5/ 

2012)
• Δ/ντες σχολικών μονάδων και προσωπικό ΚΥ του Ν.Τρικάλων και Ν.Καρδίτσας(23–24/5/2012)
• Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελευθερούπολης του Ν.Καβάλας (28/5/2012)
• Εκπαιδευτικοί Α’/θμιας Εκπ/σης και προσωπικό του ΚΥ Θάσου (29/5/2012)
• Εκπαιδευτικοί Α’/θμιας Εκπ/σης και προσωπικό του ΚΥ Σαμοθράκης (31/5/2012)
•  Μαθητές Δημοτικών σχολείων και γενικός πληθυσμός των κοινοτήτων Αγιάς, Ανάβρας, Ομο-

λίου και Καρύτσας, σε συνεργασία με το Τμ. Επιδ. Επιτήρησης ΚΕΕΛΠΝΟ (11–13/6/20120
• γενικός πληθυσμός Δήμων Φερών, Σουφλίου και Ορεστιάδας (2–4/7/2012)

1.2.4. Βιωματικά προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Δ’/θμιας Εκπ/
σης 
Πραγματοποιήθηκαν δύο 20/ωρα βιωματικά προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Δ’/
θμιας Εκπ/σης, με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων, θετικών στάσεων και κινήτρων των εκ-
παιδευτικών, για να αναλάβουν το συντονισμό παρόμοιων προγραμμάτων μέσα στην τάξη. 
Συγκεκριμένα:
• Κομοτηνή, 30/3 – 1/4/2012 & 2/4–5/4/2012 (Σύνολο εκπαιδευομένων: 33)
• Ιωάννινα 13–18/11/2012 (Σύνολο εκπαιδευομένων: 22)

1.2.5. Ενημερώσεις για HIV/ΣΜΝ σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων και σε 
ομάδες Αγωγής Υγείας
Υλοποιήθηκαν 110 ενημερώσεις σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων και σε ομάδες Αγωγής Υγείας, 
σχετικά με την HIV λοίμωξη και τα ΣΜΝ. Ενημερώθηκαν συνολικά 8.603 μαθητές, σε 92 σχολικές 



μονάδες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σε σπουδαστές, στρατευσίμους και μόνιμους 
υπαλλήλους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Σύνολο ατόμων: 300)
• Συνεδρίες οροθετικών
Οι συνεδρίες με οροθετικά άτομα και άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος, καθώς και 
οι συνεδρίες για παροχή πληροφοριών σε άτομα του γενικού πληθυσμού ανέρχονται σε 163. 
• Τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης
Οι τηλεφωνικές κλήσεις για πληροφορίες για τα ΣΜΝ, τον ΙΔΝ και τη φυματίωση ανέρχονται 
σε 529.

1.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.3.1. Εκπαίδευση υγειονομικού προσωπικού για τον HIV/AIDS
Πραγματοποιήθηκαν ημερίδες για το υγειονομικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας Θεσσαλίας, με 
στόχο την ενημέρωση των υγειονομικών υπαλλήλων για τα νέα δεδομένα της HIV λοίμωξης, την 
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πρόληψης και στην απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να 
υλοποιήσουν ανάλογες παρεμβάσεις σε Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς τους. Οι ημερίδες υλο-
ποιήθηκαν στο Αμφιθέατρο του ΠΓΝ Λάρισας, στις 7 Μαρτίου 2012 και στο ΓΝ Τρικάλων για το 
υγειονομικό προσωπικό των ΚΥ των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας, στις 14 Μαρτίου 2012. 

1.3.2. Εκπαίδευση υγειονομικού προσωπικού για τον ΙΔΝ
Από 28 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου 2012, ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν οι υγειονομικοί 
υπάλληλοι των ΚΥ της ΠΕ Ξάνθης (ΚΥ Αβδήρων, ΚΥ Σταυρούπολης, ΚΥ Εχίνου) και του ΚΥ Χρυ-
σούπολης της ΠΕ Καβάλας για τον ΙΔΝ, την προστασία από τα κουνούπια και τις δεξιότητες επι-
κοινωνιακής διαχείρισης υγειονομικών προβλημάτων (Συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων: 56) 

1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
•  Οργάνωση Ημερίδων για την εκπαίδευση ιατρών- βιοπαθολόγων της Κεντρικής Μακεδο-

νίας και της ΠΑΜΘ, στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ και στο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, σε συνερ-
γασία με την ΕΣΔΥ και το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης ΚΕΕΛΠΝΟ (3–4/5/2012 και 
5/7/2012)

•  Οργάνωση Ημερίδων για την ελονοσία στους Επαγγελματίες Υγείας της ΠΑΜΘ, της Κεντρι-
κής και Δυτικής Μακεδονίας, στο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης και στο Νοσοκομείο Παπαγεωρ-
γίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης ΚΕΕΛΠΝΟ 
(6/6/2012 και 10/6/2012). 

•  Συμμετοχή στην Ημερίδα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ «Πρόγραμμα καταπολέ-
μησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», για γεωπόνους 
και επαγγελματίες υγείας, Κομοτηνή (20/6/2012).

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Ρεγγίνα Βώρου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσιόδρας Σωτήρης

2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός ενός οργανισμού Δημόσιας Υγείας όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι πολύ-
πλευρος με σημαντικές αρμοδιότητες όπως: 
1. Η ανασκόπηση και ο σχολιασμός από ανεξάρτητη επιτροπή επιστημονικών συμβούλων, 

της καταστάσεως Δημόσιας Υγείας της χώρας σε σχέση με τα μεταδοτικά νοσήματα. 
2. Η αξιολόγηση των δράσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ από ειδήμονες του χώρου της Δημόσιας Υγείας. 
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3. Η αλληλεπίδραση με οργανισμούς, δίκτυα και τον πληθυσμό σε καταστάσεις κρίσης για 
τη Δημόσια Υγεία.

2.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
Το 2012, το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πολιτικής:
• Συμμετείχε στη Συντακτική Ομάδα του Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου του ΚΕΕΛΠΝΟ
•  Συμμετείχε στο δίκτυο EpiSouth με συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών με το ΚΕΕΛΠΝΟ ως 

προς τα λοιμώδη και μη νοσήματα στις χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων. 
• Παρείχε εκπαίδευση σε Μεταπτυχιακά Δημόσιας Υγείας. 
• Εκπροσώπησε το ΚΕΕΛΠΝΟ στο Eυρωπαϊκό περιοδικό Eurosurveillance.
•  Επεξεργάστηκε στατιστικά τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Κάλυψη ιατρι-

κών και ψυχοκοινωνικών αναγκών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που ενδεχομένως 
χρήζουν διεθνούς προστασίας, στην περιοχή του Έβρου». 

2.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.3.1. Συνάντηση Εργασίας Πακέτο Εργασίας 5, EpiSouth Plus «Ετοιμότητα 
και Παρέμβαση στη Δημόσια Υγεία καθώς και Εκπαίδευση στην Ανάλυση 
των Επιδημιολογικών Δεδομένων στο χώρο χρόνο: Ανάλυση Συρροής» 
(27/2/2012-2/3/2012)
Συζητήθηκε η αποτύπωση παρουσίας Εθνικών Σχεδίων Ετοιμότητας και Απόκρισης για Κιν-
δύνους Δημόσιας Υγείας με κίνδυνο διασυνοριακής επέκτασης στις 27 χώρες της περιοχής 
EpiSouth και σχεδιάστηκε η δημιουργία κοινού σχεδίου δράσης για τις χώρες αυτές, σε συνερ-
γασία με το Πακέτο Εργασίας 4 (Δίκτυο εργαστηρίων). Τέλος, σχηματοποιήθηκαν οι στόχοι, 
το χρονικό πλαίσιο, το ανθρώπινο δυναμικό, ο συντονισμός και η αξιολόγηση της προβλεπό-
μενης άσκησης προσομοίωσης 

2.3.2. Συνάντηση Εργασίας του πακέτου εργασίας 7 του EpiSouth Plus (16 – 
18 Ιουλίου 2012) 
Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε αποτύπωση στο σύνολο των χωρών της επιτήρησης και 
της παρέμβασης με όποιες δραστηριότητες πραγματοποιούνται, των υπαρχόντων μηχανισμών 
συνεργασίας μεταξύ προσωπικού υπεύθυνου επιτήρησης και παρέμβασης στα σημεία εισό-
δου σε μια χώρα και του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας της χώρας αυτής, σε εθνικό επίπεδο. 
Παράλληλα, ανιχνεύθηκαν δυσκολίες στην επιτήρηση και παρέμβαση στα σημεία εισόδου και 
ελλείψεις στη συνεργασία με τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας της ίδιας χώρας, όπως και ο 
εντοπισμός των κύριων σημείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να αναπτυχθεί οδηγία 
επιτήρησης στα σημεία εισόδου. 

2.3.3. Ετήσια συνάντηση του Eurosurveillance (22- 23/10/2012)
Συζητήθηκαν τα ετήσια δεδομένα και της τελευταίας πενταετίας, η εγκατάσταση συστήματος 
ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών και η ενίσχυση συνεργασίας με τα εθνικά ενημερωτικά δελτία. 

2.3.4. Ετήσια συνάντηση του ΕpiSouthPlus (5-7 Δεκεμβρίου 2012) 
Πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση των εργασιών όλων των πακέτων εργασίας και 
των πρώτων αποτελεσμάτων της εξωτερικής αξιολόγησης από τον εξωτερικό αξιολογητή. Το 
Γραφείο συμμετείχε στην ομάδα εργασίας ΠΕ7, όπου συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα και 
ζητήθηκε πιλοτική μελέτη 4 χωρών για την εκτίμηση της συνεργασίας φορέων επιτήρησης 
Δημόσιας Υγείας κεντρικά με τους αρμόδιους φορείς στις πύλες εισόδου των χωρών (Συμμε-
τοχή: Ρ. Βώρου). 



3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗΣ (ΣΚΑΕ)
Υπεύθυνη: Πολίτη Κωνσταντίνα

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ) λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό 
στα  θέματα της αιμοδοσίας και των μεταγγίσεων, δημόσιας υγείας, εργαστηριακού ελέγχου 
του αίματος, συμβουλευτικής για τις λοιμώξεις που μεταδίδονται με το αίμα πριν και μετά 
την αιμοληψία, στατιστικής ανάλυσης, εκπαίδευσης και οργάνωσης. Πρόκειται για μηχανισμό 
στήριξης της αιμοδοσίας και της Δημόσιας Υγείας μέσα από τις δομές του ΚΕΕΛΠΝΟ και του 
Υπουργείου Υγείας. 

3.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

3.2.1. Η επικαιροποίηση και βελτίωση ερωτηματολογίων επιδημιολογικής 
επιτήρησης και αποστολή στις Αιμοδοσίες για τα εξής θέματα το 2011 
• Λοιμώξεις, που μεταδίδονται με το αίμα 
• Ανεπιθύμητες αντιδράσεις, ατυχήματα, βλάβες και επιπλοκές κατά ή μετά την αιμοληψία 
• Ανεπιθύμητες αντιδράσεις και συμβάντα σχετικά με τη μετάγγιση αίματος σε ασθενείς 
•  Πρωτόκολλα ανιχνευσιμότητας για λοιμώξεις σε οροθετικούς ασθενείς (πιθανή μετάδοση 

ΗΙV, ηπατίτιδας κλπ με το αίμα) 
•  Πρωτόκολλα αναδρομικού ελέγχου σε οροθετικούς για HIV, HBV, HCV αιμοδότες (προηγού-

μενης αιμοδοσίας) 
Για τις παραπάνω πέντε δραστηριότητες του ΣΚΑΕ έγινε αποστολή ερωτηματολογίων σε 110 
Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και 25 Ιδιωτικές Κλινικές, παραλαβή, καταγραφή και αξιολόγηση των 
απαντήσεων στο πλαίσιο συνεργασίας με τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και τα Κλινικά Τμήμα-
τα των Νοσοκομείων, μέσω του εθνικού δικτύου αιμοεπαγρύπνησης και των Περιφερειακών 
Εδρών του (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ηράκλειο)

3.2.2. Δείκτες Μέτρησης της αποδοτικότητας του ΣΚΑΕ στις παραπάνω 
δραστηριότητες 
• Επιδημιολογική Επιτήρηση για τις λοιμώξεις που μεταδίδονται με το αίμα 

 - Συμμετοχή των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας: 90%
 -  Αριθμός ελεγχομένων μονάδων ολικού αίματος και μονάδων αιμοπεταλιαφαίρεσης ως 

ποσοστό της Συλλογής και του Ελέγχου του Αίματος σε εθνικό επίπεδο: 95%
 - Δείκτες ποιότητας εργαστηριακού ελέγχου: 

Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος: 90% 
Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος: 35% 

•  Δείκτες διαχείρισης προσωπικού ανά Υπηρεσία Αιμοδοσίας και γεωγραφική περιφέρεια: 
98%

•  Γνωστοποίηση δεδομένων αιμοεπαγρύπνησης στους μεταγγιζομένους ασθενείς και τους 
αιμοδότες (απαντήσεις Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και των Ιδιωτικών Κλινικών σχετικά με): 
 -  Ανεπιθύμητες αντιδράσεις σχετικά με την μετάγγιση προϊόντων αίματος (ερυθροκύτ-

ταρα, πλάσμα, αιμοπετάλια), το είδος της αντίδρασης και της αιτιακής σχέσης με τη 
μετάγγιση: 87%

 -  Ανεπιθύμητα συμβάντα (σφάλμα χωρίς σύμβαμα, παρ’ ολίγον σύμβαμα, σοβαρό σύμ-
βαμα) σχετικά με το είδος του μεταγγισθέντος προϊόντος (ερυθροκύτταρα, πλάσμα, 
αιμοπετάλια) και την απόκλιση από τις ποιοτικές προδιαγραφές : 85%

 -  Ανεπιθύμητες αντιδράσεις και συμβάντα στους αιμοδότες κατά τη διάρκεια και μετά την 
αιμοδοσία : 70%

•  Διενέργεια αναδρομικού ελέγχου του αίματος τυχόν μετάδοσης με το αίμα της HIV λοί-
μωξης μετά από σχετική γνωστοποίηση του Γραφείου της HIV λοίμωξης και ΣΜΝ και των 
λοιμώξεων HBV,HCV μετά από γνωστοποίηση των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας 



Απολογισμός δράσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ 2012

57

•  Απάντησε στα πρωτόκολλα του ΣΚΑΕ για τη HIV λοίμωξη το σύνολο των Υπηρεσιών 
Αιμοδοσίας: 100%

• Για τις λοιμώξεις HBV,HCV απάντησε το 85% των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας

3.2.3. Συμμετοχή/Συντονισμός σε Προγράμματα και Εκδηλώσεις Αιμοδοσίας
• Συμμετοχή στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη – ΠΟΥ (poster)
•  Προώθηση ενημερωτικών εντύπων για την αιμοδοσία και την αιμοεπαγρύπνηση στην Το-

πική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και σε Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών
•  Συντονισμός συμμετοχικού προγράμματος των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας (Ευαγγελισμός, 

Τζάνειο, Πανεπ.Γ.Ν.Ιωαννίνων «Δουρούτης», ΑΧΕΠΑ και Παν. ΓΝ Αλεξανδρούπολης) στο 
project του Συμβουλίου της Ευρώπης

•  Συμμετοχή προσωπικού του ΣΚΑΕ σε εθελοντική αιμοδοσία του Τμήματος Αιμοδοσίας του 
ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», ΜΕΤΡΟ Συντάγματος

3.2.4. Ιός Δυτικού Νείλου και Αιμοδοσία
•  Λήψη μέτρων για την ασφάλεια του αίματος έναντι του ΙΔΝ. (Αποστολή σε όλες τις Υπη-

ρεσίες Αιμοδοσίας)
•  Εκπόνηση σχεδίου δράσης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία-συμμετοχή στο «West 

Nile Virus and Blood Safety Introduction to a Preparedness Plan in Europe 2012» της 
Commission 

•  Επιδημιολογική επιτήρηση των ελεγχόμενων αιμοδοτών με ΝΑΤ στις πληγείσες περιοχές: 100%
•  Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών βάσει πρωτοκόλλου για τον αποκλεισμό αιμοδοτών με 

ιστορικό επίσκεψης στις πληγείσες περιοχές: 100%
•  Αιμοεπαγρύπνηση για την κατάσταση υγείας των αιμοδοτών σχετικά με τη λοίμωξη ΙΔΝ 

στο διάστημα 15 ημερών από την αιμοδοσία:80%

3.2.5. Ελονοσία και Αιμοδοσία
•  Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος και αιμοεπαγρύπνησης σχετικά με τα κρούσματα ελο-

νοσίας στις πληγείσες περιοχές. (Αποστολή σε όλες τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας)
•  Επιδημιολογική επιτήρηση των αιμοδοτών των πληγεισών περιοχών και των όμορων σε 

ακτίνα 10 χλμ. 
•  Καταγραφή δεδομένων για τον έλεγχο του αίματος με PCR και ELISA στην περιοχή Ευρώτα 

–Λακωνίας 100%. Στις άλλες περιοχές με σποραδικά κρούσματα εφαρμόζεται το μέτρο του 
αποκλεισμού από αιμοδοσία. Σε περιπτώσεις προγραμματισμένων μεγάλων πληθυσμιακών 
αιμοληψιών εφαρμόστηκε έλεγχος με PCR και EIA για την αποφυγή απώλειας αιμοδοτών. 

3.2.6. Συγγραφική δραστηριότητα- εκδόσεις 
•  Επιμέλεια και έκδοση του Δελτίου «Επιδημιολογικής Επιτήρησης Λοιμώξεων που μεταδί-

δονται με το Αίμα-Επιτήρησης Ανεπιθύμητων Αντιδράσεων και Συμβάντων σχετικά με τη 
μετάγγιση Αίματος-Επιτήρησης Ανεπιθύμητων Αντιδράσεων και Συμβάντων κατά και μετά 
την Αιμοδοσία»

• Συγγραφή δυο κεφαλαίων στο 1ο βιβλίο για την Αιμοεπαγρύπνηση.

3.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3.3.1. Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου:«Πρόοδος στην πρόληψη 
της μετάδοσης της Ηπατίτιδας Β και C με το αίμα-Λανθάνουσα Ηπατίτιδα Β και 
νέες απειλές» (17 Μαΐου 2012)
•  «Μέτρα πρόληψης της Ηπατίτιδας Β και C. Δεδομένα αιμοεπαγρύπνησης και προοπτικές» 

(Κ. Πολίτη)
•  «Διεθνή και ελληνικά δεδομένα για την Ηπατίτιδα Β και C στον αιμοδοτικό πληθυσμό: Νέες 

απειλές» (Κ. Πολίτη)
•  «Διαγνωστικά προβλήματα και τεχνικά θέματα» (Μ. Ασαριώτου)



3.3.2. Διοργάνωση 15ης Εθνικής Συνάντησης για την 
Αιμοεπαγρύπνηση:«Όφελος και Αποτελεσματικότητα του Συστήματος Αιμο-
επαγρύπνησης-Πρόοδος στην Ελλάδα και Διεθνώς.», (14 Δεκεμβρίου 2012) 
• «Το όφελος και η αποτελεσματικότητα του συστήματος αιμοεπαγρύπνησης στην Ελλάδα.
• Δείκτες αξιολόγησης και επόμενα βήματα». (Κ.Πολίτη)

3.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

3.4.1. Συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission) - Επίσημη εκπροσώπηση της χώρας. 
•  8η Ετήσια Συνεδρίαση Εθνικών Εκπροσώπων για την ασφάλεια του αίματος και την Ανο-

σοαιματολογία (8/3/2012)
•  3η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας για την Ανάπτυξη κοινών Ευρωπαϊκών Προτύπων Ποιό-

τητας για την ασφάλεια του αίματος (19-20/3/2012) 
•  10η Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων Αιμοδοσίας για τη συγγραφή της 17ης έκδοσης του 

Οδηγού για την παρασκευή, χρήση και διασφάλιση ποιότητας του αίματος (21-22/3/2012)
• 4η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας για το Σύστημα Ποιότητας στην Αιμοδοσίας (17-18/9/2012) 
•  11η Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων Αιμοδοσίας (GTS) για τη συγγραφή του Οδηγού για τη 

παρασκευή τη χρήση και τη κλινική χρήση του Αίματος και των Συστατικών,του Συμβου-
λίου της Ευρώπης (19–20/9/2012)

•  9η Ετήσια Συνεδρίαση Εθνικών Εκπροσώπων για την Ασφάλεια του Αίματος και την Ανο-
σοαιματολογία, του Συμβουλίου της Ευρώπης(14-15/11/2012)

3.4.2. Συμμετοχή στις εργασίες του Διεθνούς Δικτύου Αιμοεπαγρύπνησης 
 Συντονισμός της ΟΕ του Διεθνούς Δικτύου Αιμοεπαγρύπνησης (IHN) για την συλλογή και ανά-
λυση των στοιχείων Αιμοεπαγρύπνησης από 22 χώρες με συμμετοχή της Ευρώπης, των ΗΠΑ, 
του Καναδά, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Νoτιας Αφρικής και της Νέας Ζηλανδίας.Το 
ΣΚΑΕ είναι η έδρα της διαδικτυακής βάσης πληροφοριών ISTARE του IHN. 

3.5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
•  Politis C,Kavallierou I, Zervou E, Asariotou M,Richardson C. «Hellenic Coordinating 

Haemovigilance Centre(SKAE) Greece.Four years surveillance of occult hepatitis B in 
greek blood donors». Vox Sanguinis 2012 International Society of Blood Transfusion.Vox 
Sanguinis (2012) 103 (Suppl.) 166.

•  Politis C. Damaskos P. Kloka M. Asariotou M. Richardson C. «Risk behaviours of MSM and 
blood safety:donating or testing ?The European MSM internet survey (EMIS) in Greece», 
Vox. Sang 2012 Vol.103 Suppl.1

•  International Forum «International survey on NAT testing of blood donation:expanding 
implementation1999-2009».W.K.Roth,M.P.Busch,A.Schuller,S.Ismay,A.Cheng,C.R.Seed. 
C.Jungbauer,P.M.Minsk,D.SondagThull,S.Wendel,J.E.Levi,M.Fearon,G.Delage,Y.Xie,I.
Jukie, P.Turek,H.Ullum,V.Tefanova,M.Tilk,R.Reimal,J.Castren,M.Naukkarinen,A.Assal,C.
Jork,M.K.Hourfar,P.Michel,R.Offergeld,L.Pichl,M.Schmidt,V.Scottstedt,E.Seifried,F.
Wagner,M.Weber Schehi,C.Politis,C.K.Lin,W.C.Tsoi,,J.O’Riordan,A.Gottreich,E.Shinar,V.
Yahalom,C.Velati,M.Satake,N.Sanad,I.Sisene,A.H.Bon,M.Koppelman,P.Flanagan,O.
Flesland,E.Brojer,M.Ketowska,F.Nascimento,E.Zhiburt,S.S.Chua,D.Teo,S.Levicnik-
Stezinar,M.Vermeulen,R.Reddy,Q.Park,

•  E.Castro,A.Eiras,I.Gonzales-Fraile,P.Torres,B.Ekerm,C.Niederhauser,H.Chen,S.
Oota,L.J.Brant, R.Eglin,L.Jarvis,L.Mohabir,J.Brodsky,G.Foster,C.Jennings,E.Notari,S.
Stramer,D.Kessler,C.Hillyer,H.Kamel,L.Katz,C.Taylor,S.Panzer and H.W.Reesink.

•  Papa A, Politis C, Tsoukala A, Eglezou A, Bakaloudi V. Hatzitaki M, Tsegouli K.«West Nile 
Virus Lineage 2 from Blood Donor Greece, Emerging Infectious Diseases»,Vol.18.No4, 
April 2012

•  Politis C.«Adverse Reactions Associated with Methylene Blue Inactivated Fresh Frozen 
Plasma (MB-FFP)», IPFA/PEI 19th International Workshop on «Surveillance and Screening 
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of Blood Borne Pathogens», 23-24 May 2012
•  Politis C.«Haemovigilance for the use of methylen blue inactivated fresh frozen plasma 

versus quarantine plasma over the period 2007-2011 in Greece.AABB Anuuαl Meeting 9h 
CTTXPO 2012,Boston,USA,Out. 6/9/2012.

•  Politis C.«Establishment of Hemovigilance for the Testing Storage,Distribution,Transport,a
nd Issuing Blood and Blood Components: The Example of Greece,52in Hemovigilance:An 
effective tool for improving transfusion safet wiley», Blackwell Publication 2012.

•  Politis C.Testing,Issuing,and Transport of Blood Components,113 in Hemovigilance: An 
effective tool for improving transfusion safet wile–Blackwell Publication 2012.

3.6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ως εκπαιδευόμενοι σε Σεμινάρια, Ημερίδες και Συνέδρια
•  2o Σεμινάριο «Προβλήματα υγείας ευπαθών μετακινούμενων πληθυσμών», ΠΜΣ «Διεθνής 

ιατρική–Διαχείριση κρίσεων υγείας», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 7-8/12/2012, Αθήνα. (Σ. Πα-
πακωνσταντίνου)

•  Σεμινάριο «Ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών», 
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης ΕΣΔΔ, 10-14/12/2012, Αθήνα. (Ε.Μουρατίδου)

• 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας, 7-10/12/2012, Αθήνα.(Α. Κωνσταντόπουλος)
•  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης,29/11/12–1/12/2012, Αθήνα. (Α. Κωνσταντό-

πουλος)
•  9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας, 29/11/12–

1/12/2012, Αθήνα. (Α. Κωνσταντόπουλος)
• 24ο Πανελλλήνιο Συνέδριο AIDS, 23-25/11/2012, Αθήνα. (Σ. Παπακωνσταντίνου)
•  Ημερίδα «Νεότερες επιστημονικές εξελίξεις στην Οφθαλμολογία», ΟΜΜΑ–Οφθαλμολογικό 

Ινστιτούτο Αθηνών,15/12/2012, Αθήνα. (Σ. Παπακωνσταντίνου)
•  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων, 30/11/12–2/12/2012, 

Αγριά Βόλου. (Σ. Παπακωνσταντίνου)
•  1st International Cataract Training Course, Ελληνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης στην Οφθαλ-

μολογία και AthensEyeHospital, 15-16/06/2012, Αθήνα. (Σ. Παπακωνσταντίνου)
• 18ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος, 30-31/03/2012, Αθήνα. (Σ. Παπακωνσταντίνου)
•  26ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργι-

κής,1-4/03/2012, Αθήνα. (Σ. Παπακωνσταντίνου)

3.7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διεθνείς Ανακοινώσεις
1. Avramidis S,Gianakidis V,Patrinos S,Petenioti M,Avramidou E. «Martyrdom Drowning 

during the First Five Centuries of the Christian Orthodox Church».International Aquatic 
History Symposium, Florida, USA (May 9-12, 2012).

2. I. Elefsiniotis, M.Sheka, S.Patrinos, E.Argyropoulos, T.Papadopoulos,A.Drimousi, 
G.Saroglou. «Viral hepatitis seroepidemiology among active injecting drug users in 
Athens,Greece:a 10-year retrospective study of the Greek Organization Against Drugs». 
International Liver Congress 2012. Barcelona, Spain (April 18-22, 2012).

3. I. Elefsiniotis, M.Sheka, S.Patrinos, E.Argyropoulos, T.Papadopoulos, A.Drimousi, 
G.Saroglou. «Changing HCV seroepidemiology and low vaccination–induced protaction 
rates against hepatitis A and hepatitis B among injecting drug users in Athens, Greece:a 
10-year retrospective study of the Greek Organization Against Drugs».22nd European 
Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, London, UK (31 March–03 
April, 2012).

Ανακοινώσεις στην Ελλάδα
K.Γκολφινοπούλου,N.Μπιτσόλας,Σ.Πατρινός,Λ.Βενέτη,A.Μάρκα,Γ.Δουγάς,Δ.Περβανίδου,M.
Δέτσης, E.Tριανταφύλλου,Θ.Γεωργακοπούλου,Χ.Μπιλλίνης,Τ.Κρεμαστινού,Χ.Χατζηχριστοδο
ύλου.«Επιδημιολογία της Λεϊσμανίασης σε ανθρωπους, Ελλάδα,1981-2011». 5ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων, ΕΕΕΛ, Αθήνα (8-9 Νοεμβρίου 2012). 



4. ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Υπεύθυνος: Δημητρόπουλος Χρήστος

4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ο πληθυσμός των φιλοξενουμένων του Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης απαρτίζεται από πε-
ριστατικά που χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης, πρώην χρήστες τοξικών ουσιών, πρώ-
ην τρόφιμοι σωφρονιστικών ιδρυμάτων και πρώην εκδιδόμενα άτομα. Σε συνεργασία με το 
ΚΕΕΛΠΝΟ ο Ξενώνας εξασφαλίζει σε μηνιαία βάση την παροχή οικονομικού βοηθήματος προς 
τους φιλοξενούμενους που δε δικαιούνται προνοιακό επίδομα. Επίσης, ο Ξενώνας συνεργά-
ζεται άμεσα με τα ψυχιατρεία για την ομαλή παρακολούθηση των ψυχιατρικών περιστατικών.
Στόχος του Ξενώνα είναι η ενίσχυση της δυνατότητας ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων και ει-
σαγωγή των φιλοξενουμένων σε κοινωνικά δίκτυα (κοινωνική επανένταξη) και η ενθάρρυνση 
της εργασιακής δραστηριότητας.

4.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Κατά τη διάρκεια του 2012 στον Ξενώνα φιλοξενήθηκαν συνολικά 17 οροθετικά άτομα, εκ 
των οποίων οι τέσσερις (4) είναι γυναίκες και οι 13 άντρες. Από τους 17 φιλοξενούμενους, οι 
10 ήταν ελληνικής καταγωγής, ενώ οι υπόλοιποι κατάγονταν από την Αφρική και το Ιράν. Η 
νοσηλεύτρια του Ξενώνα συνεργάζεται άμεσα με τους προσωπικούς θεράποντες ιατρούς των 
Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) των νοσοκομείων Αττικής και επαρχιών και με τους ψυχι-
άτρους του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής. Ειδικότερα, η νοσηλεύτρια ρυθμίζει τις ιατρικές 
εξετάσεις, την καθημερινή παρακολούθηση χορηγουμένων θεραπειών και την σωστή λήψη 
φαρμάκων από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, και για όσους είναι αδύνατη η μετακίνησή 
τους και συνοδεία αυτών στις ιατρικές εξετάσεις.

4.2.1. Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης αποτελείται από την κοινωνιολόγο και την κοινωνική 
λειτουργό. Ο Ξενώνας διαθέτει ψυχολόγο που παρέχει ψυχολογική στήριξη σε οροθετικά 
άτομα που διαμένουν στον Ξενώνα, πρώην φιλοξενούμενους αλλά και σε μη φιλοξενούμε-
νους. Είναι υπεύθυνη για τη λήψη ψυχολογικού ιστορικού και πραγματοποιεί συναντήσεις με 
τους φιλοξενούμενους στο Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, με σκοπό την αντιμετώπιση 
του δύσκολου σταδίου προσαρμογής της νέας πραγματικότητας και τον χειρισμό των νέων 
προβλημάτων που προκύπτουν, όπως εγκατάλειψη, απόρριψη κατάθλιψη και άγχος θανάτου. 
Δεδομένου ότι η σχέση των ατόμων αυτών με τις οικογένειές τους είναι διαταραγμένες, η 
ψυχολόγος καλείται να συμβάλει στην αποκατάσταση των ενδοοικογενειακών τους σχέσεων, 
όπου αυτό είναι εφικτό.
Καθ’ όλο το διάστημα του 2012, το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης δέχτηκε 34 νέα αι-
τήματα φιλοξενίας που αφορούσαν κυρίως άντρες, οροθετικούς, ελληνικής καταγωγής με 
προβλήματα τοξικοεξάρτησης. Τα αιτήματα έγιναν μέσω Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων Νοσο-
κομείων της Αττικής, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί) και του Σωφρονιστικού 
Καταστήματος του Κορυδαλλού.
Ο ρόλος της επιστημονικής ομάδας του Ξενώνα είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη σε άτομα και 
οικογένειες που δε διαμένουν στο χώρο, ενώ η παροχή των ιδίων υπηρεσιών προς πρώην 
φιλοξενούμενους γίνεται σε σταθερή βάση. Συγκεκριμένα το 2012 εξυπηρετήθηκαν 37 άτομα 
και 4 οικογένειες εκτός του χώρου του Ξενώνα, τα αιτήματα των οποίων αφορούσαν ψυχοκοι-
νωνική και οικονομική στήριξη, ψυχολογική στήριξη, διεκπεραίωση υποθέσεων με κοινωνικές 
υπηρεσίες, οικονομική ενίσχυση κατόπιν έγκρισης από τη Διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ και παροχή 
σίτισης σε ημερήσια βάση.
Αναλυτικότερα, το 2012 πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:
•  Συνεργασία της κοινωνικής λειτουργού με τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής 

και επαρχιών για την ολοκλήρωση διαδικασιών έκδοσης προνοιακών επιδομάτων και βι-
βλιαρίων υγείας. Παράλληλα, όταν πρόκειται για απονομή αναπηρικών συντάξεων υπάρχει 
συνεργασία με τις εκάστοτε υγειονομικές επιτροπές της νομαρχίας ενισχύοντας τη θετι-
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κή ανταπόκριση των μελών της επιτροπής στην απόδοση του ποσοστού αναπηρίας. Στις 
περιπτώσεις αλλοδαπών οροθετικών υπάρχει συνεργασία με τη Δ/νση αλλοδαπών και το 
υπουργείο εσωτερικών για την έκδοση αδειών παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή 
αδειών παραμονής για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου.

•  Συνεργασία με τον ΟΑΕΔ Πειραιά για την έκδοση καρτών ανεργίας με στόχο την ανεύρεση 
εργασίας, καθώς επίσης και με τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την συμμε-
τοχή των ανέργων φιλοξενούμενων σε επιδοτούμενα προγράμματα.

•  Γενικότερα στις αρμοδιότητες της κοινωνικής υπηρεσίας του Ξενώνα εντάσσεται η συ-
νεργασία με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες δεδομένου ότι τα προβλήματα των οροθετικών 
ατόμων είναι εξατομικευμένα.

•  Άσκηση κοινωνικού έργου σε φορείς και υπηρεσίες με σκοπό τη γνωστοποίηση του έργου 
του Ξενώνα φιλοξενίας ενηλίκων οροθετικών ατόμων, αναπτύσσοντας θέματα κοινωνικού 
αποκλεισμού και κοινωνικής προστασίας.

•  Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 20 ημέρες) πραγματοποιούνται ομάδες φιλοξενου-
μένων, με σκοπό την αποφόρτιση καταστάσεων που προκύπτουν από τον συγχρωτισμό 
ατόμων διαφορετικής καταγωγής και πολιτισμικής κουλτούρας.

•  Μέσα από ερευνητικές μεθοδολογίες (π.χ συνεντεύξεις, συμμετοχή και παρατήρηση), η 
κοινωνιολόγος καλείται να μελετήσει συμπεριφορές και στάσεις των ατόμων μέσα στο 
περιβάλλον του Ξενώνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συγκομιδή απαραίτητων στοιχείων 
που λειτουργούν ως εργαλείο για τον σχεδιασμό της πορείας ενός φιλοξενούμενου, αλλά 
και την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν μεταξύ της ομάδας.

 
4.2.2. Άλλες δράσεις του Ξενώνα
 Το 2012 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο προγράμματα ψυχαγωγικού χαρακτήρα: Το πρώτο 
είχε θέμα την μαγειρική όπου μια μέρα την εβδομάδα με την συμμετοχή όλων των φιλοξενουμέ-
νων παρασκευάζονταν εδέσματα. Παρατηρήθηκε ότι η συνεργασία των φιλοξενουμένων για την 
υλοποίηση της μαγειρικής συνταγής είχε ως αποτέλεσμα την άμβλυνση των μεταξύ τους διαφο-
ρών. Το δεύτερο πρόγραμμα είχε θέμα τη φωτογραφία και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 
δημιουργικής απασχόλησης των φιλοξενουμένων κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους. 
Στο τέλος δημιουργήθηκαν πίνακες με τις 14 καλύτερες φωτογραφίες.

Ο Ξενώνας επίσης σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς πραγματοποίησε ενημε-
ρωτικές δράσεις στον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή. Σκοπός των δράσεων ήταν η ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σχετικά με το AIDS και τα ΣΜΝ. Η αμφίδρομη αυτή 
σχέση με την κοινότητα, εκτός από την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την άμβλυνση των 
κοινωνικών διακρίσεων, διατηρεί ζωντανή τη δομή του Ξενώνα. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν 
στο λιμάνι του Πειραιά, στον ηλεκτρικό σταθμό και σε κεντρικές πλατείες του Δήμου, κατόπιν λή-
ψης σχετικής αδείας από τον ΟΛΠ, τον πρόεδρο του ΗΣΑΠ και τον Δήμο Πειραιά.

Να σημειωθεί ότι πλήν του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης, του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού 
& Πολιτικής, του Συντονιστικού Κέντρου Αιμοεπαγρύπνισης (ΣΚΑΕ) και του Ξενώνα 

Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, τα υπόλοιπα Γραφεία που υπάγονται στο Τμήμα Διοικητικού 
Συντονισμού δεν οργανώνουν δράσεις και δια τούτο δεν αναπτύσσονται αναλυτικότερα.



ΙV. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Υπεύθυνη Τμήματος: Γεωργακοπούλου Θεανώ

Το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ έχει ως κύρια ευθύνη 
την επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων στην Ελλάδα. 
Κύρια αντικείμενα δράσης του Τμήματος είναι: 
1. η επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων μέσω των συστημάτων επιτήρησης και συγκεκρι-

μένα του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης, του συστήματος παρατηρητών νοσηρότη-
τας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και του εργαστηριακού συστήματος επιτήρησης, 

2. η τήρηση αρχείων επιδημιολογικών δεδομένων για τα νοσήματα της αρμοδιότητάς του, 
3. η ανάλυση και ερμηνεία των συλλεγομένων δεδομένων μέσω των συστημάτων επιτήρη-

σης, 
4. η έκδοση οδηγιών για την αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων 

λοιμωδών νοσημάτων 
5. η διερεύνηση μεμονωμένων κρουσμάτων και επιδημιών που μπορεί να αποτελέσουν κίν-

δυνο για τη δημόσια υγεία, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, 

6. η συστηματική παρακολούθηση πληροφοριών από διεθνείς φορείς επιδημιολογικής επιτήρησης 
και δημόσιας υγείας, 

7. η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, πρακτικών και τεχνογνωσίας με δίκτυα Ευρωπα-
ϊκών και παγκόσμιων οργανισμών, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων που 
πληρούν και ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές διεθνούς επιπέδου. 

Γραφεία του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και 
παρέμβασης

1. Γραφείο Νοσημάτων που προλαμβάνονται με τον Εμβολιασμό & Συγγενών Νοσημάτων
2. Γραφείο Τροφιμογενών Νοσημάτων 
3. Γραφείο Ζωοανθρωπονόσων 
4. Γραφείο Νοσημάτων που μεταδίδονται με Διαβιβαστές
5. Γραφείο Διαχείρισης Δεδομένων 
6. Γραφείο Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης
7. Γραφείο Εργαστηριακής Επιτήρησης
8. Γραφείο Νοσημάτων που Μεταδίδονται με το Αναπνευστικό
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1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ & ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

Υπεύθυνη: Γεωργακοπούλου Θεανώ

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το Γραφείο επιτηρεί τα ακόλουθα νοσήματα που προλαμβάνονται με Εμβολιασμό: διφθερίτιδα, 
ευλογιά, πολιομυελίτιδα, μηνιγγίτιδα, μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο, ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά, 
ανεμευλογιά με επιπλοκές, κοκκύτη, τέτανο, νεογνικό τέτανο και τα εξής συγγενή νοσήματα: 
συγγενή τοξοπλάσμωση, συγγενή ερυθρά και συγγενή σύφιλη.

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2012, οι τακτικές εργασίες και οι δραστηριότητες 
του Γραφείου περιελάμβαναν:
1. την έκδοση οδηγιών και οργάνωση παρεμβάσεων σε συμβάντα δημόσιας υγείας που 

οφείλονται σε νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό (σημ. μέτρα για την προ-
στασία του περιβάλλοντος των κρουσμάτων, μέτρα για τον περιορισμό της ευρύτερης 
διασποράς της νόσου)

2. τη συγγραφή πρωτοκόλλων επιδημιολογικής επιτήρησης και εκθέσεων διαχρονικών τά-
σεων για τα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό (σημ. είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ).

3. τη συμπλήρωση των δεδομένων που αποστέλλονται ετησίως στον ΠΟΥ (World Health 
Organization Communicable Disease Annual Reporting Form), που αφορούν στα νοσή-
ματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό.

4. τη συμπλήρωση και τον έλεγχο των δεδομένων που αποστέλλονται ετησίως στο ECDC, 
σχετικά με τα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό και ειδικά με τη μηνιγγίτιδα 
(σε συνεργασία και με το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας).

5. Διενέργεια πανελλαδικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης του ενήλικου κοινού για τη 
πρόληψη των πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων μέσω του αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολια-
σμού. Το Γραφείο Νοσημάτων που προλαμβάνονται με Εμβολιασμό συνεργάστηκε επιτυ-

χώς στην διεξαγωγή της εκστρατείας ευαισθητοποίησης του ενήλικου κοινού. 

1.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

1.2.1. Επιτήρηση της Μηνιγγίτιδας - Συνεργασία με Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
Μηνιγγίτιδας (ΕΚΑΜ)
Η μηνιγγίτιδα αποτελεί νόσημα με ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία και με βαρύτητα για 
την κοινή γνώμη λόγω του ενδεχόμενου θανατηφόρων κρουσμάτων. Ειδικότερα, η επιτήρηση 
της μηνιγγίτιδας περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις από το προσωπικό του Γραφείου: 
•  διερεύνηση κρουσμάτων μηνιγγίτιδας (ιδίως βακτηριακής αιτιολογίας), συντονισμός των 

απαραίτητων παρεμβάσεων και παροχή συστάσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας 
(επικοινωνία με ιατρούς και Δ/νσεις Υγείας Περιφερειακών Ενοτήτων)

•  τελικός έλεγχος της πληρότητας των δελτίων δήλωσης και καταχώρησή τους στην ειδική 
βάση δεδομένων της μηνιγγίτιδας

•  ανταλλαγή στοιχείων και διασταύρωση δεδομένων με το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτι-
δας της ΕΣΔΥ (ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων μηνιγγίτιδας που δεν έχουν δηλωθεί) 

•  ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης 
και της αποστολής δειγμάτων για εργαστηριακή επιβεβαίωση και τυποποίηση του υπεύθυ-
νου παθογόνου στα κρούσματα βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Από τον Ιανουάριο έως το Δεκέμβριο 2012 δηλώθηκαν συνολικά 501 κρούσματα μηνιγγίτιδας, 
εκ των οποίων τα 61 οφείλονταν σε μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο, τα 166 ήταν άλλης βακτηριακής 
αιτιολογίας, τα 272 οφείλονταν σε άσηπτη μηνιγγίτιδα και τα δύο ήταν άγνωστης αιτιολογίας. 
Η μεγαλύτερη επίπτωση της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου εμφανίστηκε στις ηλικιακές ομάδες 
0-4 ετών (4 κρούσματα/100.000 πληθυσμού) και ακολουθούν οι ομάδες 15-24 ετών (1,6 
κρούσματα/100.000 πληθυσμού) και 5-14 ετών (0,8 κρούσματα/100.000 πληθυσμού). 



Ενδεικτικά στοιχεία για τα κρούσματα μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που δηλώθηκαν το 2012:

Σημείωση: Για ένα (1) κρούσμα μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας είναι άγνωστη η ηλικία.

Στο διάστημα 23/5/2012 έως 23/7/2012 σημειώθηκε έξαρση κρουσμάτων ιογενούς μηνιγγί-
τιδας στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. 

1.2.2. Επιτήρηση Πολιομυελίτιδας
Η επιτήρηση της πολιομυελίτιδας γίνεται κυρίως μέσω του Δικτύου Επιτήρησης της Οξείας 
Χαλαρής Παράλυσης (ΟΧΠ), με συμμετοχή 52 κλινικών ιατρών από τα νοσοκομεία όπου νο-
σηλεύονται παιδιά <15 ετών με ΟΧΠ. Έως 31 Δεκεμβρίου 2012 δηλώθηκαν 17 περιστατικά 
οξείας χαλαρής παράλυσης χωρίς να ανιχνευτεί άγριος ιός πολιομυελίτιδας.

Στα πλαίσια του κλινικοεργαστηριακού δικτύου γίνονται τα εξής:
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•  Εβδομαδιαία ενεργητική αναζήτηση περιστατικών ΟΧΠ, επιβεβαίωση τήρησης της προβλε-
πόμενης διαδικασίας σε περίπτωση κρούσματος (δελτίο δήλωσης, αποστολή 2 δειγμάτων 
κοπράνων εντός 14 ημερών, επανεξέταση μετά 60-90 ημέρες). Εβδομαδιαία δήλωση πε-
ριστατικών στον ΠΟΥ, μέσω ειδικής βάσης δεδομένων στο διαδίκτυο.

•  Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής «Committee of Experts» για 
την παρακολούθηση του Προγράμματος Εκρίζωσης της Πολιομυελίτιδας και της Εθνικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος Εκρίζωσης της Πολιομυελίτιδας NCC. 

•  Σύνταξη της προτυποποιημένης από τον ΠΟΥ ετήσιας Έκθεσης των δραστηριοτήτων της 
χώρας, για την επιτήρηση της πολιομυελίτιδας-ΟΧΠ και στη διατήρηση της χώρας ελεύ-
θερης νόσου, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος 
Εκρίζωσης της Πολιομυελίτιδας. 

•  Οργάνωση και συντονισμός συστήματος συμπληρωματικής επιτήρησης εντεροϊών με ερ-
γαστηριακό έλεγχο δειγμάτων κοπράνων από υγιή παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου (αθίγγανοι, μετανάστες).

Στα πλαίσια εντατικοποίησης της επιτήρησης της πολιομυελίτιδας: 
•  Συμπληρωματική επιτήρηση εντεροϊών για την Παρακολούθηση του Προγράμματος Εκρί-

ζωσης της Πολιομυελίτιδας, με τη συμμετοχή οκτώ Ιατροκοινωνικών Κέντρων (ΙΑΚ) και 
του ΚΥ Μαρκόπουλου Αττικής. Έγινε συλλογή 62 δειγμάτων κοπράνων σε παιδιά αθιγγά-
νων ηλικίας <15 ετών, στα οποία δεν ανιχνεύτηκε άγριος ιός πολιομυελίτιδας. 

•  Οργάνωση συμπληρωματικής περιβαλλοντικής επιτήρησης του άγριου ιού της πολιομυελί-
τιδας με επιτήρηση λυμάτων. 

•  Ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την διατήρηση της χώρας μας ελεύθερης 
Πολιομυελίτιδας σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος 
Εκρίζωσης της Πολιομυελίτιδας. 

•  Συμμετοχή στην 26η ετήσια συνάντηση του RCC (18-20/6/2012, Κοπεγχάγη), σχετικά με 
την ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης της εμβολιαστικής κάλυψης στην ηλικία ενός 
έτους σε συνεχή βάση. 

1.2.3. Επιτήρηση ιλαράς
Η ιλαρά είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική οξεία ιογενής νόσος που επιτηρείται τόσο μέσω του 
συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης, όσο και μέσω του συστήματος παρατηρητών νοσηρό-
τητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από τον Ιανουάριο έως και τον Δεκέμβριο 2012 
δηλώθηκαν στην χώρα μας τέσσερα κρούσματα ιλαράς, τα δύο σε ανεμβολίαστους ενήλικες 
εισαγόμενα κρούσματα με τόπο καταγωγής την Αγγλία και το Βέλγιο, και δύο εισαγόμενα 
κρούσματα από την Ρουμανία που αφορούν σε αθίγγανα ανεμβολίαστα παιδιά.
Ο ΠΟΥ έθεσε ως στόχο την εξάλειψη της Ιλαράς και της Ερυθράς από την Ευρωπαϊκή Περιοχή έως 
το 2015. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με εμβολιασμό συμμε-
τέχει στην Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης για την εξάλειψη της ιλαράς και της ερυθράς. Έργο της 
είναι η συλλογή και εξέταση δεδομένων, η αξιολόγηση της εμβολιαστικής κάλυψης, η συμβου-
λευτική παρέμβαση σε θέματα επιδημιολογικής, εργαστηριακής και εμβολιαστικής επιτήρησης και 
η αποστολή Ετήσιας Εθνικής αναφοράς στον ΠΟΥ για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί. 

1.2.4. Επιτήρηση Τετάνου, Κοκκύτη, Παρωτίτιδας, Ανεμευλογιάς με επιπλοκές 
Στο πλαίσιο του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης, το Γραφείο έχει διερευνήσει έξι κρού-
σματα τετάνου, 50 κρούσματα κοκκύτη, δύο κρούσματα παρωτίτιδας και τέσσερα κρούσματα 
ανεμευλογιάς με επιπλοκές από τον Ιανουάριο έως και τον Δεκέμβριο 2012.

1.2.5. Εμβολιαστική κάλυψη 
Το Γραφείο Νοσημάτων που προλαμβάνονται με Εμβολιασμό:
•  Προέβη στην πλήρη καταγραφή των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών της χώρας με 

τυχαία δειγματοληψία, με στόχο τη μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά έως 24 μηνών
• Συνέταξε πρωτόκολλο για την μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης 
• Δημιούργησε ερωτηματολόγιο καταγραφής της εμβολιαστικής κάλυψης 



•  Δημιούργησε βάση καταγραφής των στοιχείων που συλλέγονται από τους παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας.

•  Σε συνεργασία με το Γραφείο Μετακινούμενων Πληθυσμών προέβη στην ανάλυση δεδομέ-
νων καταγραφής εμβολιαστικής κάλυψης για αθίγγανους και μετανάστες. 

1.2.6. Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς
Συμμετοχή στην πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών EPIS/VPD (Epidemic Intelligence 
Information System) του ECDC (Στοκχόλμη, Μάρτιος 2012). Το EPIS θεωρείται ένα κοινω-
νικό δίκτυο συζήτησης μεταξύ επαγγελματιών υγείας, που προάγει την ανταλλαγή τεχνικών, 
υψηλής ποιότητας πληροφοριών. 

1.2.7. Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιτήρησης της ελονοσίας
Το Γραφείο συμμετείχε στις δράσεις στην περιοχή της Λακωνίας στο πλαίσιο υλοποίησης του 
«Ειδικού προγράμματος ελέγχου για τον ΙΔΝ και την ελονοσία-ενίσχυση της επιτήρησης στην 
ελληνική επικράτεια», στις ημερίδες επαγγελματιών υγείας, στο screening μεταναστών στον 
Μαραθώνα. 

1.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συμμετοχή ως εκπαιδευτές: 
1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUPHEM του ECDC (Γεωργακοπούλου Θ.)
2. Ενότητα «Έλεγχος Επιδημικών Νοσημάτων» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχεί-

ριση κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων» του Τμήματος Νο-
σηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρτιος 2012 (Γεωργακοπούλου Θ.)

Συμμετοχή ως εκπαιδευόμενοι : 
1. Σεμινάριο ανανηπτών στη βασική υποστήριξη της ζωής και τον αυτόματο εξωτερικό απι-

νιδισμό, Μάιος 2012 (Π. Μαυραγάνης, Ε. Πίπα, Α. Βερναρδάκη)
2. Σεμινάριο «Project Management» (Α. Βερναρδάκη)
3. Σεμινάριο «Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων & διαχείριση εργασιακών σχέσεων» (Α. 

Βερναρδάκη)
4. Πρόγραμμα του ECDC για την αναφορά των επιδημιών των νοσημάτων που προλαμβάνο-

νται με εμβολιασμό και συγκεκριμένα της ιλαράς, μέσω της πλατφόρμας EPIS.«EPIS VPD–
Workshop on measles outbreak reporting», Στοκχόλμη, 19-20 Μαρτίου 2012 (Ε.Πίπα)

1.4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Εναρκτήρια συνάντηση «Ειδικού προγράμματος ελέγχου για τον ΙΔΝ και την ελο-

νοσία–Ενίσχυση της επιτήρησης στη ελληνική επικράτεια»,26-27/1/2012,Αθήνα. 
(Θ.Γεωργακοπούλου, Α.Βερναρδάκη)

2. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, 26-28/3/2012, Αθήνα (Θ. 
Γεωργακοπούλου, Ε. Πίπα, Π. Μαυραγάνης, Α. Βερναρδάκη)

3. 30η Συνάντηση της European Society for Paediatric Infectious Diseases, 8-10/5/2012, 
Θεσσαλονίκη (Θ. Γεωργακοπούλου)

4. 26η Συνάντηση του European RCC, 18-20/6/ 2012, Κοπεγχάγη (Α. Βερναρδάκη)
5. Ετήσια συνάντηση του ΠΟΥ «Βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων ανοσοποίησης 

στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη: νέες προσεγγίσεις και δυνατότητες συνεργασίας», Μάιος 
2012, Αλβανία (Ε.Πίπα)

6. Συνάντηση του ECDC για την ενημέρωση, την προστασία και τον εμβολιασμό των ευπα-
θών ομάδων του πληθυσμού, 4-6/9/2012, Δουβλίνο (Ε.Πίπα)

7. HeaRT EU Conference on Health Journalism, 15/102012, Αθήνα (Α. Βερναρδάκη)
8. 2012 ESCAIDE, 24-26/10/2012, Εδιμβούργο, Σκωτία (Θ. Γεωργακοπούλου)
9. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, 30 Νοεμβρίου–2 Δεκεμ-

βρίου 2012 (Θ. Γεωργακοπούλου, Ε. Πίπα, Π. Μαυραγάνης, Α. Βερναρδάκη, Π. Κατσαούνος)
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2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνη: Μέλλου Κασσιανή

2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το Γραφείο επιτηρεί τα νοσήματα που μεταδίδονται με την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου 
ή νερού:
1. Νοσήματα που επιτηρούνται μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης (ΣΥΔΝ): σαλ-

μονέλλωση (μη τυφο-παρατυφική), τυφοειδής πυρετός/παράτυφος, ηπατίτιδα Α, λιστερί-
ωση, σιγκέλλωση, αλλαντίαση, χολέρα, λοίμωξη από εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο 
(EHEC/VTEC/STEC).

2. Νοσήματα που προκαλούνται από τα παθογόνα που επιτηρούνται μέσω του Συστήματος 
Εργαστηριακής Δήλωσης: Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp., VTEC, 
Yersinia enterocolitica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica.

3. Συρροές κρουσμάτων/επιδημίες τροφιμογενούς/υδατογενούς νοσήματος.



2.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2.2.1 Διερεύνηση μεμονωμένων κρουσμάτων και συρροών κρουσμάτων 
τροφιμογενών νοσημάτων και συντονισμός της απόκρισης
1. Παραλαβή 669 δηλώσεων κρουσμάτων τροφιμογενούς/υδατογενούς νοσήματος μέσω 

του ΣΥΔΝ και διερεύνησή τους με σκοπό την ανίχνευση ενδεχόμενης σύνδεσης του 
κρούσματος με άλλα κρούσματα. (συγκεκριμένα παρελήφθησαν: 496 κρούσματα μη τυ-
φο-παρατυφικής σαλμονέλλωσης, 87 κρούσματα σιγκέλλωσης, 71 κρούσματα ηπατίτιδας 
Α,10 κρούσματα λιστερίωσης, πέντε κρούσματα τυφοειδούς πυρετού/παράτυφου)

2. Επιτόπια επίσκεψη και διεξαγωγή αναλυτικής επιδημιολογικής μελέτης στο πλαίσιο της 
διερεύνησης συρροών, όταν κρίνεται σκόπιμο.

3. Παραλαβή 64 δηλώσεων συρροής κρουσμάτων τροφιμογενούς/υδατογενούς νοσήματος 
μέσω του ΣΥΔΝ και διερεύνησή τους. Τα περισσότερα κρούσματα αφορούσαν σε επιδημί-
ες γαστρεντερίτιδας
•  σε δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο στη Νέα Σάντα, στο Κιλκίς, τον Ιανουάριο 2012. 

Διενεργήθηκαν δύο αναδρομικές μελέτες κοόρτης (σειρών). 
• στο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», τον Ιανουάριο 2012 (από norovirus). 
•  σε φοιτητές που σιτίζονταν στη λέσχη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, τον 

Μάιο 2012. 
• σε κατοίκους του χωριού Τριανταφυλλιά Σερρών, τον Μάιο 2012. 
• στο Δήμο Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τον Ιούνιο 2012. 
•  στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», τον Οκτώβριο 2012. 

Έγινε αναδρομική μελέτη κοόρτης (σειρών).

2.3. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αφορά σε επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων δράσης, των οδηγιών του Γραφείου, της λίστας 
των εργαστηρίων που διενεργούν ελέγχους σε κλινικά και περιβαλλοντικά δείγματα κ.α., κα-
θώς και σε έκδοση οδηγιών για τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας και ανάρτηση στην ιστοσε-
λίδα του Οργανισμού.

2.4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2.4.1. Συνεργασία με άλλους φορείς σε εθνικό επίπεδο
1. Συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και από κοινού παρεμβάσεις δημόσιας υγείας. 

•  Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας για την κατάρτιση των προγραμμάτων Επίσημου Ελέγ-
χου της Ασφάλειας και Ποιότητας των τροφίμων υπό το συντονισμό του ΕΦΕΤ.

•  Συνεργασία για τη διερεύνηση διακρατικών συρροών κρουσμάτων σαλμονέλλωσης σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο 

 - Συρροή κρουσμάτων Salmonella Oranienburg (Ρωσία)
 - Συρροή κρουσμάτων Salmonella Stanley (Ολλανδία)
 - Συρροή κρουσμάτων Salmonella Thompson (Γερμανία)
 - Συρροή κρουσμάτων Salmonella Bredeney (Αμερική)

2. Συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
•  Αποστολή επιδημιολογικών δεδομένων μικροβιακής αντοχής των ανθρωπίνων στελε-

χών για Salmonella spp στο πλαίσιο των κοινοτικών ελέγχων.
• Συνεργασία για τον έλεγχο κινδύνου Salmonella spp στα πουλερικά.
•  Συνεργασία με Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών, Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλ-

κίδας και ανταλλαγή δεδομένων σε τακτική βάση.

2.4.2. Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς
1. Πρόγραμμα Food and Waterborne Diseases and Zoonoses (FWD) του ECDC
2. Συμμετοχή στην πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών EPIS. 
3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) Αποστολή δεδομένων που αφορούν 

τις συρροές τροφιμογενούς/υδατογενούς νοσήματος και τα αποτελέσματα της διερεύνη-
σής τους σε ετήσια βάση. 
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4. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και ζωοτροφές (RASFF)
5. Καθημερινή ενημέρωση για πιθανούς κινδύνους δημόσιας υγείας που σχετίζονται με την 

κατανάλωση τροφίμων και ζωοτροφών.
6. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO). Ετήσια αποστολή επιδημιολογικών δεδομένων 

που αφορούν στα κρούσματα των τροφιμογενών νοσημάτων, τον αριθμό των δηλωθει-
σών συρροών και τα αποτελέσματα της διερεύνησής τους.

2.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συμμετοχές ως εκπαιδευτές:
1. Επίβλεψη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα MS-Track του EPIET. 2011-2013. (Κ.Μέλλου)
2. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUPHEM του ECDC.(Κ.Μέλλου)

2.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδημιολογικής επιτήρησης της θνησιμότητας, στο πλαί-

σιο του προγράμματος Euro MoMo, όπου συμμετέχουν και άλλες 19 ευρωπαϊκές χώρες. 
(Κ.Μέλλου)

2. Συμμετοχή σε συναντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο
•  EPIET «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογία πεδίου-συμμετοχή για 

αξιολόγηση του Instituto de Salud Carlos III» (15-17/3/2012, Μαδρίτη). (Κ.Μέλλου)         
•  FWD «Combating antimicrobial resistance–Time for joint action» (12-15/3/2012, Κο-

πεγχάγη). (Θ.Σιδερόγλου)
• ECDC «Surveillance systems quality» (1-4/4/2012, Στοκχόλμη). (Κ.Μέλλου)
•  EPIET «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογία πεδίου-MS–Track»  

(22-25/4/2012, Βιέννη). (Κ.Μέλλου)
•  Statens Serum Institute (SSI) «Sero-epidemiology as a tool to assess incidence of 

Salmonella and Campylobacter infections» (3-5/10/2012, Κοπεγχάγη). (Κ.Μέλλου)
•  EPIET/EUPHEM «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογία πεδίου–συμ-

μετοχή για αξιολόγηση του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Πρόνοιας της Φιλανδίας» 
(29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2012, Ελσίνκι). (Κ.Μέλλου)

2.7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

2.7.1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά διεθνή και ελληνικά περιοδικά
1. Mellou K et al. «Α large waterborne outbreak in central Greece, March 2012», 2012. 

Challenges in the
2. investigation and management. Epidemiol Infect. (Submitted) 
3. Karagiannis I et al (2012)«Outbreak investigation of brucellosis in Thassos, Greece». 

EuroSurveill. 17(11):pii=20116. Available online: http://www.eurosurveillance.org/
ViewArticle.aspx?ArticleId=20116 

4. Mazick A et al.(2012) «Excess mortality among the elderly in 12 European countries». 
EuroSurveill. 17(14):pii=20138. Available online: http://www.eurosurveillance.org/
ViewArticle.aspx?ArticleId=20138 

5. Mellou et al. (2012)«Detection and management of a norovirus gastroenteritis 
outbreak, Special Olympics World Summer Games, Greece, June 2011». Int J Public 
Health Epidemio,1(2),20-24.

6. Κ. Μέλλου, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου. (2012). «Σημαντικότερα τροφι-
μογενή νοσήματα στην Ελλάδα και επιβάρυνση της δημόσιας υγείας». Ενημερωτικό Δελ-
τίο ΚΕΕΛΠΝΟ. 14. Διαθέσιμο σε: http://www2.keelpno.gr/blog/?cat=11

7. Μ. Ποταμίτη-Κόμη & Κ. Μέλλου. (2012). «Λιστερίωση: Ένα αναδυόμενο τροφιμογενές 
νόσημα και μέτρα πρόληψης». Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ.21.Διαθέσιμο σε: http://
www2.keelpno.gr/blog/?p=3058 



2.7.2. Ανακοινώσεις σε συνέδρια και συναντήσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό
1. Μ. Ποταμίτη-Κόμη και συν. «Συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε νοσο-

κομείο της Αθήνας, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012» 5ο Παν. Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξε-
ων, Αθήνα, 8-9 Νοεμβρίου 2012. 

2. Κ. Μέλλου και συν. «Εκτίμηση της υποδήλωσης των κρουσμάτων σαλμονέλλωσης από τα 
δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδας στο Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων» 38ο 
Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 16-19 Μαΐου 2012.

3. Θ. Σιδερόγλου, Κ. Μέλλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Α. Καλλιμάνη, Θ. Γεωργακοπούλου. «Δι-
ευρεύνηση συρροής κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας Salmonella enterica sub enterica 
6,7» 38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 16-19 Μαΐου 2012.

4. Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Α. Καλλιμάνη Θ. Γεωργακοπούλου, 
«Κρούσματα τυφοειδή πυρετού/παρατύφου στην Ελλάδα που σχετίζονται με ταξίδι». 3ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικής Ιατρικής, Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2012.

5. Κ. Μέλλου και συν. «Διερεύνηση της δυνατότητας των γενικών νοσοκομείων της Ελλά-
δας για εργαστηριακή διάγνωση παθογόνων μικροοργανισμών που προκαλούν τροφιμο-
γενή νοσήματα» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αθήνα, 15-17 Μαρτί-
ου 2012.

2.7.3. Ομιλίες σε συνέδρια, συναντήσεις και ομάδες εργασίας στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό
1. Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου. Εισηγήτριες «Σεμινάριο Ελέγχου Λοιμώξεων, έτους 2011-

2012», Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων, Αθήνα, Μάιος 2012.
2. Κ. Μέλλου, Α. Καλλιμάνη. Εισηγήτριες στο στρογγυλό τραπέζι «Λοιμώδη νοσήματα και μετα-

νάστευση στην Ελλάδα»,11ο Παν. Συνέδριο φοιτητών Νοσηλευτικής, Αθήνα, Μάιος 2012. 
3. Κ. Μέλλου. «Επιδημιολογική διαχείριση». Στρογγυλό Τραπέζι «Εργαστήριο Δημόσιας 

Υγείας και αντιμετώπιση των τροφιμογενών επιδημιών». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημό-
σιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, «Η υγεία των Ελλήνων υπό το φως των νέων επιδημι-
ών», Μάρτιος 2012, Αθήνα.
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3.ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ
Υπεύθυνος: Δέτσης Μάριος (έως Σεπτέμβριο 2012)

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το Γραφείο Ζωοανθρωπονόσων επιτηρεί τα νοσήματα που μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω 
των ζώων (ζωονόσους) όπως: βρουκέλλωση, λεπτοσπείρωση, πυρετό Q, ιογενείς αιμορραγι-
κούς πυρετούς, εχινοκοκκίαση, λύσσα, άνθρακα, Creudzfeldt Jacobs variant, τριχίνωση.

Το Γραφείο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
1. Συμμετέχει στην συνολική υποδοχή και την εκτίμηση των δελτίων υποχρεωτικής δήλω-

σης νοσημάτων και στο συντονισμό δράσεων δημόσιας υγείας που απορρέουν από αυτές
2. Είναι υπεύθυνο για την ανίχνευση και διερεύνηση μεμονωμένων κρουσμάτων, συρροών 

και επιδημιών και τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας, σε συνεργασία με τις ΔΔΥΚΜ και άλ-
λους φορείς υγείας

3. Αναλύει και ερμηνεύει τα συλλεγόμενα δεδομένα για τις ζωονόσους 
4. Εκδίδει οδηγίες για την αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων 

των σχετικών νοσημάτων και για τα απαιτούμενα μέτρα δημόσιας υγείας
5. Συνεργάζεται σε τακτική βάση με τις ΔΔΥΚΜ, το Τμήμα Ζωονόσων, το Τμήμα Λοιμωδών 

Νοσημάτων και άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης Υγείας Zώων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το ECDC. 

3.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
3.2.1. Δράσεις επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης
• Δράσεις για ζωονόσους
Στα πλαίσια συρροής κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης στην ΠΕ Ζακύνθου, το Γραφείο Ζωοανθρω-
πονόσων σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Υγείας, οργάνωσε και συμμετείχε στη 
διερεύνηση κρουσμάτων, στην περιβαλλοντική διερεύνηση και επιτήρηση τρωκτικών του νησιού. 
• Συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες εργασίας

 - Επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής κτηνιατρικού προγράμματος επιτήρησης λύσσας
 - Επιτροπή ζωονόσων του ΚΕΕΛΠΝΟ

• Ημερίδα για την λύσσα στην Κοζάνη (14/12/2012)
•  Τακτική συνεργασία με Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος- 

Αποστολή δεδομένων κρουσμάτων σε ανθρώπους για επιλεγμένες ζωονόσους προς την 
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, για την ετήσια αναφορά OIE/FAO/WHO 

• Αναθεώρηση αλγόριθμου διαχείρισης συμβάντος με δυνητική έκθεση σε λύσσα. 

3.2.2. Δράσεις για άλλα νοσήματα
Το Γραφείο Ζωοανθρωπονόσων το 2012 συνέβαλε στην πραγματοποίηση των ακόλουθων 
δράσεων: 
•  Συμμετοχή στην άμεση απόκριση σε κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδο-

σης, καθώς και σε εισαγόμενα σε περιοχές υψηλού κινδύνου.
 - Ενίσχυση έγκαιρης ανίχνευσης άλλων κρουσμάτων ελονοσίας. 
 -  Ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων ελονοσίας στο γενικό πληθυσμό και σε μετανάστες.
 - Μαζικός έλεγχος (Screening) μεταναστών. 

• Δράσεις επικοινωνίας με επαγγελματίες υγείας και κοινό:
 -  Οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης κλινικών και εργαστηριακών ιατρών 

για τη διάγνωση ΙΔΝ και ελονοσίας, σε περιοχές Επίπεδου Επικινδυνότητας 1, 2 και 3. 
 -  Συμμετοχή στην οργάνωση δράσεων ενημέρωσης για τα ατομικά μέτρα προστασίας από 

τα κουνούπια, σε συνεργασία με το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.
• Ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου
• Συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ για την επιτήρηση της λοίμωξης από ΙΔΝ 



3.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. «Stata Training»19-20/1/2012 στο ECDC, Στοκχόλμη (Κ. Ντάνης)

3.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1. «Επιδημιολογικά δεδομένα του ΙΔΝ στην Ελλάδα», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας 

Υγείας και κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα (30 Νοεμβρίου–02 Δεκεμβρίου 2012). (Μ.Δέτσης)
2. Σεμινάριο «Προβλήματα Υγείας Μεταναστών και Μετακινούμενων Πληθυσμών», ΕΚΕΠΥ 

(14/1/12). (Κ.Ντάνης)
3. «Expert Consultation on Plasmodium vivax Transmission Risk in Europe», Στοκχόλμη 

(17-18/1/12). (Κ. Ντάνης)
4. Συνάντηση για τη λύσσα στην Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής (20/2/2012) (Γ. Δουγάς)
5. Συνάντηση για την επιτήρηση της λύσσας, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής (26/10/2012). 

(Γ. Δουγάς)
6. Συνάντηση «Ιός του Δυτικού Νείλου», ΥΥ (18/7/2012). (Γ. Δουγάς)
7. «Πρόγραμμα Επιτήρησης της Λύσσας»,Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής (20/12/2012). (Γ. 

Δουγάς)
8. «Specific case definitions for Dengue and Chikungunya Fever», Χάγη (7-9/6/2012). 

(Μ.Δέτσης)
9. «Expert Consultation on Plasmodium vivax transmission risk in Europe», Στοκχόλμη 

(17-20/1/2012). (Κ.Ντάνης)

3.5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1. Karagiannis I, Mellou K, Gkolfinopoulou K, Dougas G, Theocharopoulos G, Vourvidis D, 

Ellinas D, Sotolidou M, Papadimitriou T, Vorou R. «Outbreak investigation of brucellosis 
in Thassos, Greece, 2008».Euro Surveill. 2012;17(11):pii=20116. 

2. Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20116 
3. Tsiodras S, Baka A, Theano Georgakopoulou T, Mpillinis Ch, Dougas G, Magaziotou 

I , Iliopoulos D, Mavroidi N, Sapounas S, Tassioudi K, Ntountounakis S, Balaska A, 
Kontos V, Chadjichristodoulou Ch, Kremastinou J «Wild and Domestic Animal Rabies 
in Northern Greece and Subsequent Human Exposure» (υποβολή για δημοσίευση στο 
Eurosurveillance 12/2012)

4. Danis K, Agoritsa Baka A, Tsiodras S, Tseroni M, Detsis M, Danai Pervanidou D, Terzaki 
I, Papanikolaou E, Dougas G, Gewehr S, Kefaloudi Ch, Balaska A, Vakalis N, Bonovas 
S, Kremastinou J «An outbreak of P. vivax Malaria in the Evrotas area, Greece, 
2011» Session: Poster Abstract Session: Travel Medicine, Malaria, and other Parasitic 
Infections 20/10/2012. Available at: https://idsa.confex.com/idsa/2012/webprogram/
Paper36749.html 

5. Δέτσης M, Παπανικολάου E, Περβανίδου Δ, Τσερώνη Μ, Τερζάκη Ε, Δουγάς Γ. «Επιδημι-
ολογία και πρόληψη της Ελονοσίας και της ΙΔΝ λοίμωξης στην Ελλάδα 2010-2011» Ενη-
μερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ, 10/7/2012

6. Δουγάς Γ,Λάμπρου Α,Πατρινός Σ.«Βρουκέλλωση:Επιδημιολογικά δεδομένα» Ενημερωτι-
κό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ, 11/5/2012
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4.ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

Υπεύθυνος: Δέτσης Μάριος (έως Σεπτέμβριο 2012)

4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το Γραφείο Νοσημάτων που μεταδίδονται με Διαβιβαστές έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
1. Συμμετέχει στη συνολική υποδοχή και εκτίμηση των δελτίων υποχρεωτικής δήλωσης 

νοσημάτων του Τμήματος και στο συντονισμό δράσεων δημόσιας υγείας που απορρέουν 
από αυτές.

2. Είναι υπεύθυνο για την ανίχνευση και διερεύνηση μεμονωμένων κρουσμάτων, συρροών 
και επιδημιών και το συντονισμό της λήψης των απαραίτητων μέτρων δημόσιας υγείας, 
σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις ΔΥ και κοινωνικής Μέριμνας και άλλους φορείς παρο-
χής υπηρεσιών υγείας.

3. Εκδίδει οδηγίες για την αντιμετώπιση μεμονωμένων ή συρροής κρουσμάτων των σχετι-
κών νοσημάτων και για τα απαιτούμενα μέτρα δημόσιας υγείας.

4.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

4.2.1. Δράσεις για την αντιμετώπιση της ελονοσίας
Το 2012 καταγράφηκαν 93 κρούσματα ελονοσίας, εκ των οποίων 18 είχαν ενδείξεις εγχώριας 
μετάδοσης το 2012, τα 68 ήταν εισαγόμενα και επτά αποδόθηκαν σε προηγούμενες περιόδους 
μετάδοσης. Αναλυτικά, το Γραφείο το 2012 ολοκλήρωσε τις ακόλουθες δράσεις για την ελονοσία: 
•  Εκπόνηση πρωτοκόλλων επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας και ενεργητικής ανα-

ζήτησης κρουσμάτων ελονοσίας με τίτλο: 
 -«Συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης ελονοσίας, Ελλάδα, 2012»
 -  «Έλεγχος (screening) για ελονοσία μεταναστών από ενδημικές χώρες - Ενεργητική ανα-
ζήτηση κρουσμάτων - Ανίχνευση κρουσμάτων ελονοσίας, Ελλάδα, 2012» 

•  Συμμετοχή στην ανάπτυξη του Σχεδίου Αντιμετώπισης της Ελονοσίας 2012-2015 του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ και την κατάταξη των περιοχών σε επίπεδα επικινδυνότητας (0-3).

•  Συντονισμός και συμμετοχή στην άμεση απόκριση σε κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις 
εγχώριας μετάδοσης, καθώς και σε εισαγόμενα κρούσματα σε περιοχές υψηλού κινδύνου 
και εφαρμογή μέτρων παρέμβασης. 

Συγκεκριμένα, μετά από τη δήλωση κάθε κρούσματος ελονοσίας οι άμεσες δράσεις του Γρα-
φείου περιλάμβαναν:

•  Διερεύνηση και κατάταξη του κρούσματος (εισαγόμενο, εγχώριο), συστάσεις εργαστη-
ριακής διάγνωσης (τυποποίησης του πλασμωδίου) και αποτελεσματικής θεραπείας του 
ασθενούς. 

•  Σε κρούσματα με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης οι ενέργειες του Γραφείου περιλάμβαναν:
 -  Διερεύνηση κρούσματος: Συνεντεύξεις με τους ασθενείς (ή τους συγγενείς τους) 

μέσω δομημένου αναλυτικού ερωτηματολογίου, για τη διερεύνηση πιθανών παραγό-
ντων κινδύνου.

 -  Ενημέρωση των φορέων: Άμεση ενημέρωση της ιεραρχίας του ΥΥ, της Διεύθυνσης 
ΔΥ και Κοινωνικής Μέριμνας στην εκάστοτε Περιφέρεια, του ΕΚΕΑ και του ΣΚΑΕ για τη 
λήψη μέτρων για την ασφάλεια του αίματος και ενημέρωση των κλινικών γιατρών της 
περιοχής για την έγκαιρη διάγνωση και ενδεικνυόμενη θεραπεία της ελονοσίας.

 -  Ενίσχυση της έγκαιρης ανίχνευσης άλλων κρουσμάτων - Διερεύνηση εστίας 
κρούσματος: Με τη διάγνωση κάθε κρούσματος ελονοσίας, κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ 
προέβαιναν σε διερεύνηση «εστίας» του κρούσματος (focus investigation), σε ακτί-
να 100 μέτρων από την κατοικία του ασθενούς, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες από 
ECDC και ΠΟΥ. Διενεργούνταν εργαστηριακός έλεγχος για ελονοσία στους μετανάστες 
από ενδημικές για την ελονοσία χώρες και έλεγχος για ελονοσία ή/και εργαστηριακός 
έλεγχος σε κατοίκους ελληνικής εθνικότητας και αλλοδαπούς από μη ενδημικές χώρες 
στην περιοχή διερεύνησης, καθώς και παρακολούθηση για ένα μήνα τυχόν εμφάνισης 



ύποπτων συμπτωμάτων. Το Γραφείο συμμετείχε και στην περιβαλλοντική διερεύνηση 
ελονοσίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Υγείας.

 -  Διερεύνηση διαβιβαστών: Στο πλαίσιο διερεύνησης εγχώριων κρουσμάτων ελονο-
σίας στο ΔΔ Φίλιας Δήμου Σοφάδων Καρδίτσας, τοποθετήθηκαν παγίδες σύλληψης 
ενηλίκων κουνουπιών και πραγματοποιήθηκε διερεύνηση πεδίου για εντοπισμό εστιών 
ανάπτυξης ανωφελών και έλεγχο ύπαρξης προνυμφών. 

•  Ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας- Ενεργητική αναζήτηση κρου-
σμάτων ελονοσίας στο γενικό πληθυσμό και σε μετανάστες.

Με ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων ελονοσίας στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας 
(«πόρτα-πόρτα»), για την έγκαιρη ανίχνευση της ελονοσίας. Χορηγήθηκε άμεσα εποπτευόμε-
νη θεραπείας σε όλα τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Από Απρίλιο έως Οκτώβριο 
2012 το ΚΕΕΛΠΝΟ συνεργάστηκε με το ελληνικό τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ), 
με το Δήμο Ευρώτα και τοπικούς εθελοντές στις δράσεις πρόληψης και ελέγχου της ελονο-
σίας στην περιοχή. Κατά τις επισκέψεις γινόταν καταγραφή των οικιών και των μεταναστών, 
έλεγχος για συμπτώματα συμβατά με ελονοσία, ενημέρωση για την ελονοσία και τα μέτρα 
προστασίας. Το 2012, συνολικά ελέγχθηκαν >3000 μετανάστες στο Δ.Ευρώτα. Πραγματοποι-
ήθηκαν 707 RDTs και 763 αιμοληψίες.Ανιχνεύθηκαν 16 από τα 17 κρούσματα ελονοσίας σε 
μετανάστες από ενδημικές χώρες. Ο διάμεσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων έως 
τη διάγνωση της ελονοσίας ήταν τρεις ημέρες. Το 2012 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του 
χρόνου διάγνωσης και του κινδύνου μετάδοσης της νόσου συγκριτικά με το 2011. 
• Μαζικός έλεγχος (Screening) μεταναστών
Σε συνεργασία με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ειδικό πρόγραμμα Ελέγχου για τον ιό του Δυτικού 
Νείλου και την ελονοσία–Ενίσχυση της επιτήρησης στην Ελληνική επικράτεια» του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, το Γραφείο έχει εκπονήσει το πρωτόκολλο και έχει συντονίσει το μαζικό 
προσυμπτωματικό έλεγχο μεταναστών από ενδημικές χώρες σε περιοχές όπου καταγράφηκαν 
εγχώρια κρούσματα ελονοσίας και στα ΚΥ μεταναστών (σε συνεργασία με το Γραφείο Εφαρ-
μογής της Υγειονομικής Διάταξης). Το 2012 ελέγχθησαν:

 -  499 μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες, στο Μαραθώνα. Έγινε ορολο-
γικός έλεγχος σε 124 άτομα εξ αυτών.

 -  759 μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες στον Δ. Ευρώτα Λακωνίας. Έγινε 
οροεπιδημιολογική μελέτη και σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου έκθεσης (αθίγγανοι). 

 -  132 μετανάστες κυρίως από ενδημικές για την ελονοσία χώρες στην περιοχή του Μαρ-
κόπουλου

 - 60 μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες στην περιοχή της Θήβας
 -  23 μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες στην περιοχή του Γαλατά Τροι-

ζηνίας
 - 12 μετανάστες από μη ενδημικές για την ελονοσία χώρες στην περιοχή Φίλια Καρδίτσας
 - 1.093 μετανάστες σε ΚΥ μεταναστών σε Κόρινθο, Ξάνθη, Κομοτηνή, Δράμα και Έβρο.

• Ενίσχυση της εργαστηριακής διάγνωσης της ελονοσίας.
Το Γραφείο συμμετείχε στην οργάνωση προγράμματος εκπαίδευσης μικροβιολόγων σε διά-
φορες περιοχές της χώρας από την ΕΣΔΥ, βάσει της εκτίμησης κινδύνου. Επίσης, το Γραφείο 
ενίσχυσε με RDTs τις Μονάδες Υγείας κυρίως των περιοχών Επιπέδου Επικινδυνότητας 2 και 3. 

4.2.2. Δράσεις επικοινωνίας με επαγγελματίες υγείας και κοινό:
•  Οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης κλινικών και εργαστηριακών ιατρών για 

τη διάγνωση της ελονοσίας, σε περιοχές Επίπεδου Επικινδυνότητας 1, 2 και 3. Συνολικά, 
έχουν πραγματοποιηθεί 31 ημερίδες σε όλη την επικράτεια. 

•  Ενημέρωση/εκπαίδευση τοπικών αυτοδιοικήσεων: Το Γραφείο διοργάνωσε συναντήσεις 
ενημέρωσης Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στις προσβεβλημέ-
νες περιοχές, συμμετείχε σε συναντήσεις ενημέρωσης τοπικών αρχών (Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου, Περιφέρεια Αττικής) και συμμετείχε σε σεμινάρια για την επίβλεψη των έργων 
κωνωποκτονίας, ειδικά για περιοχές Επιπέδων Επικινδυνότητας 2, 3.

•  Συμμετοχή στην οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης κοινού για τα ατομικά μέτρα 
προστασίας από τα κουνούπια, σε συνεργασία με το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων: 
ενημερώσεις κοινού και μαθητών, με ημερίδες σε περιοχές Επίπεδου Επικινδυνότητας 1-3.

•  Δημιουργία ενημερωτικού υλικού για την ελονοσία που διανεμήθηκε στους επαγγελματίες 
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υγείας πανελλαδικά. 
•  Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με Ευρωπαϊκά και Διεθνή Κέντρα Δημόσιας Υγείας 

(ECDC, CDC) και τον ΠΟΥ για την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας. 
•  Συμμετοχή στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων (5-9/11/2012) από το ECDC και τον ΠΟΥ 

για την παρουσίαση των επιδημιολογικών δεδομένων της ελονοσίας στην Ελλάδα το 2012.
• Έκδοση περιοδικής έκθεσης με επικαιροποιημένα επιδημιολογικά δεδομένα της ελονοσίας.
•  Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου για τον Ιό του 

Δυτικού Νείλου και την Ελονοσία, Ενίσχυση της Επιτήρησης στην Ελληνική Επικράτεια», 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του 
ΕΣΠΑ (2007-2013). 

•  Παρακολούθηση των έργων χαρτογράφησης εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που χρη-
ματοδοτήθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Υγείας.

4.2.3. Δράσεις για την αντιμετώπιση της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού 
Νείλου (ΔΝ)
To 2012 διαγνώσθηκαν συνολικά 163 κρούσματα λοίμωξης από ΙΔΝ στην Ελλάδα (εκ των 
οποίων δύο εισαγόμενα). Το Γραφείο ολοκλήρωσε τις εξής δράσεις για την αντιμετώπιση της 
λοίμωξης από ΙΔΝ:
1. Ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου 

(ΔΝ)
•  Άμεση συνεργασία με τα Εργαστήρια που συμμετέχουν στη διάγνωση του ΙΔΝ (Αναφοράς 

Αρμποϊών ΑΠΘ, Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Αθήνας, Μικροβιολογίας Νοσοκομείου Ει-
δικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης και Διαγνωστικό Τμήμα Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur), 
για την έγκαιρη καταγραφή και διερεύνηση των κρουσμάτων. 

•  Ενισχυμένη επιτήρηση για κρούσματα εγκεφαλίτιδας: Οι κλινικοί ιατροί διερευνούν κρού-
σματα εγκεφαλίτιδας για ΙΔΝ και τα δηλώνουν στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

• Διερεύνηση κρούσματος: 
 - Λήψη αναλυτικών πληροφοριών για την κλινική εικόνα και κατάσταση των ασθενών.
 -  Συνεντεύξεις με τους ασθενείς (ή συγγενείς τους), μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, 

για τη διερεύνηση των πιθανών παραγόντων κινδύνου και των κλινικών χαρακτηριστι-
κών της νόσου. Το 2012 έγιναν συνεντεύξεις σε 161 ασθενείς που διαγνώσθηκαν με 
λοίμωξη από ΙΔΝ.

2. Άμεση ενημέρωση των φορέων: 
•  Έκδοση καθημερινής και εβδομαδιαίας επιδημιολογικής έκθεσης με επιδημιολογικά δεδο-

μένα για τη λοίμωξη από ΙΔΝ. 
3. Δράσεις επικοινωνίας με επαγγελματίες υγείας και κοινό:
•  Οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης κλινικών και εργαστηριακών ια-

τρών με οδηγίες για την επιτήρηση εγκεφαλιτίδων, τη διάγνωση ασθενών με λοίμωξη από 
ΙΔΝ και τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας, σε περιοχές καταγράφησαν κρούσματα. 

•  Συμμετοχή στην οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης κοινού και μαθητών και 
διανομή έντυπου υλικού για τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. 

• Δημιουργία ενημερωτικού υλικού για τον ΙΔΝ που διανεμήθηκε πανελλαδικά. 
4.  Παρακολούθηση των έργων χαρτογράφησης εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που 

χρηματοδοτήθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής 
Υγείας.

5.  Συνεργασία με άλλους φορείς και ανταλλαγή πληροφοριών για την ολοκληρωμένη επι-
τήρηση σε ανθρώπους, πτηνά, ιπποειδή και κουνούπια:

• το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (επιτήρηση σε ιπποειδή)
•  το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - «Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου για τον Ιό του Δυτικού Νείλου 

και την Ελονοσία, Ενίσχυση της Επιτήρησης στην Ελληνική Επικράτεια», στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ (2007-2013). Πραγματο-
ποιήθηκε ανταλλαγή πληροφοριών με την Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ και την Κτηνιατρι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιτήρηση σε πτηνά, οικόσιτα και άγρια).



4.2.4. Δράσεις για άλλα νοσήματα
•  Στα πλαίσια διερεύνησης πιθανού κρούσματος Δάγκειου πυρετού, το Γραφείο οργάνωσε 

τη διερεύνηση και σε επιτόπια διερεύνηση περιβάλλοντος και διαβιβαστών, καθώς και σε 
εργαστηριακό έλεγχο του πληθυσμού της περιοχής για Δάγκειο πυρετό.

•  Στα πλαίσια συρροής λεπτοσπείρωσης στην ΠΕ Ζακύνθου, το Γραφείο οργάνωσε τη διε-
ρεύνηση σε συνεργασία με το Γραφείο Ζωωνόσων, το Γραφείο Περιβαλλοντικής Υγείας και 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

4.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ως εκπαιδευόμενοι:
1. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδί-

ου «European Programme on Intervention Epidemiology Training (EPIET)», ECDC 
(19/1/2012) (Περβανίδου Δ.).

2. Συμμετοχή στο MSc Biology and Control of Parasites and Disease Vectors, Liverpool 
School of Tropical Medicine (6/9/2011- 6/9/2012). (Βακάλη Α.)

Ως εκπαιδευτές:
1. «Μελέτες σειρών» στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος Δημόσιας Υγείας της 

ΕΣΔΥ,Αθήνα, 5/4/2012 (Περβανίδου Δ.).
2. «Συγχυτικοί και τροποποιητικοί παράγοντες» στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμ-

ματος Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ, Αθήνα,17/5/2012 (Περβανίδου Δ.).
3. «Πρόγραμμα ελέγχου μεταναστών για την ελονοσία». Συνάντηση «Υλοποίηση Δράσεων 

Ιατρικών & Ψυχοκοινωνικών Αναγκών Αλλοδαπών Υπηκόων Τρίτων Χωρών Χωρίς Νομι-
μοποιητικά Έγγραφα, που Ενδεχομένως Χρήζουν Διεθνούς Προστασίας στην Περιοχή του 
Έβρου». Αλεξανδρούπολη, 5-6/4/2012 (Τερζάκη Ε.).

4.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Συμμετοχή σε συνέδρια
1. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα, 

13-18/12/2012 (Λιόνα Α).
2. Seventh Malaria Elimination Group (MEG VII) meeting, Al Ain, United Arab 

Emirates,10-13/12/2012 (Τσερώνη Μ.).
3. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα, 30 Νοεμβρί-

ου-02/12/2012. (Δέτσης Μ, Λιόνα Α, Παπανικολάου Ε, Τερζάκη Ε.)
4. ESCAIDE 2012, Εδιμβούργο, 24-26/10/2012 (Περβανίδου Δ, Τερζάκη Ε.).
5. 6ο Συμπόσιο του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, Αθήνα, 28-30/9/2012 

(Δέτσης Μ., Τσερώνη Μ.).
6. 38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα,16-19/5/2012 (Δέτσης Μ,Περβανίδου 

Δ,Τσερώνη Μ.).
7. 39ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Βόλος, 15-18/5/ 2012 (Δέτσης Μ, Λιόνα Α, Πα-

πανικολάου Ε, Περβανίδου Δ, Τερζάκη Ε, Τσερώνη Μ.).
8. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, 26-28/3/2012.
9. «Specific case definitions for Dengue and Chikungunya Fever», ECDC. 07-09/6/2012 

(Δέτσης Μ.). 
10. «Expert consultation on Plasmodium vivax transmission risk in Europe» και «STATA 

training». Στοκχόλμη, 17-20/1/2012 (Ντάνης Κ.).

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας (ΟΕ):
1. ΟΕ για τα Νοσήματα που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές ΚΕΕΛΠΝΟ
2. ΟΕ για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται 

με Διαβιβαστές-περίοδος μετάδοσης 2012
3. ΟΕ του ΥΥ για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές
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4.5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις/εκπροσωπήσεις σε συνέδρια/συναντήσεις: 
1.  Δ.Περβανίδου «Επιδημιολογική επιτήρηση του ΚΕΕΛΠΝΟ για την ελονοσία, 2012». 15η 

Εθνική Συνάντηση για την Αιμοεπαγρύπνηση, Αθήνα, 14/11/2012.
2. Μ.Τσερώνη «Update on malaria elimination in Greece». Συνάντηση Seventh Malaria 

Elimination Group (MEG VII) meeting, Al Ain, United Arab Emirates (UAE), 10-
13/11/2012.

3. Μ.Δέτσης «Επιδημιολογικά δεδομένα του Ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα». 3ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα, 30 Νοεμβρίου– 02 
Δεκεμβρίου 2012.

4. Δ.Περβανίδου «Malaria in Greece: epidemiological surveillance data, 2012», «Active 
case detection for malaria in Greece, 2012», «WNV in human in Greece, 2012», Αθή-
να,5-9/11/2012.

5. Ε.Τερζάκη «Active case finding of malaria cases, Lakonia, Greece, 2011-2012», 
ESCAIDE, Εδιμβούργο, 24-26/10/2012.

6. Δ.Περβανίδου «An outbreak of P. vivax Malaria in the Evrotas area, Greece, 2011». 
IDWeek 2012, San Diego, 17-21/10/12. 

7. Μ.Δέτσης«Ελονοσία στην Ελλάδα: Επιδημιολογικά δεδομένα». 6ο Συμπόσιο Τομέα Επεί-
γουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, Αθήνα, 28-30/9/2012.

8.  Μ.Τσερώνη «Δράση ΚΕΕΛΠΝΟ ενεργητικής αναζήτησης κρουσμάτων ελονοσίας στη 
Λακωνία». 6ο Συμπόσιο Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, Αθήνα, 28-
30/9/2012.

9. Μ.Δέτσης «Ελονοσία στην Ελλάδα - επιδημιολογικά δεδομένα». 38ο Ετήσιο Πανελλήνιο 
Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 16-19/5/2012.

10.  «Τοπική παρέμβαση στη Λακωνία-ΚΕΕΛΠΝΟ». 38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 
Αθήνα, 16-19/5/2012.

11.  Μ.Τσερώνη «Πρόγραμμα Ενεργητικής Αναζήτησης Κρουσμάτων Ελονοσίας από το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ». 39ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Βόλος, 15-18/5/2012.

12. Μ.Τσερώνη «Επιδημιολογικά δεδομένα για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία 
στην Ελλάδα». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, 
26-28/3/2012.

13.  Μ.Τσερώνη «Δράσεις πεδίου για την αντιμετώπιση της ελονοσίας στη Λακωνία 2011-
2012». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, 26-
28/3/2012.

14.  Βερναρδάκη Α, Πούφτα Σ, Περβανίδου Δ, Μένεγας Δ, Λαμπροπούλου Σ, Βούλγαρη-Κό-
κοτα Α, Δέτσης Μ, Πίπα Ε, Μαυραγάνης Π, Μεντής Α, Γεωργακοπούλου Θ «Επιδημιολογι-
κή επιτήρηση πολιομυελίτιδας–οξείας χαλαρής παράλυσης στην Ελλάδα 2006-2011». 9ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, 26-28/3/2012.

15. Τερζάκη Ε. «Active case finding of malaria cases, Lakonia, Greece, 2011-2012». Ομιλία 
στο ESCAIDE 2012, Εδιμβούργο, 24-26/10/2012.

16.  Danis K, Baka A,Tsiodras S, Tseroni M, Detsis M, Pervanidou D, Terzaki I, Papanikolaou 
E, Dougas G, Gewehr S, Kefaloudi Ch, Balaska A, Vakalis N, Bonovas S, Kremastinou J 
(2012). «An outbreak of P. vivax Malaria in the Evrotas area, Greece, 2011». 

Δημοσιεύσεις/Βιβλιογραφία: 
1. Vakali A, Patsoula E, Spanakos G, Danis K, Vassalou E, Tegos N, Economopoulou A, 

Baka A, Pavli A, Koutis C, Hadjichristodoulou C, Kremastinou T (2012). Malaria in 
Greece, 1975 to 2010. Euro Surveill.2012;17(47):pii=20322. 

2. Kousoulis AA, Chatzigeorgiou KS, Danis K, Tsoucalas G, Vakalis N, Bonovas S, Tsiodras 
S. «Malaria in Laconia, Greece, then and now: a 2500-year-old pattern». Int J Infect Dis 
(2012); doi:pii: S1201-9712(12)01266-0. 

3. Δέτσης M, Παπανικολάου E, Περβανίδου Δ, Τσερώνη Μ, Τερζάκη Ε, Δουγάς 
Γ.«Επιδημιολογία και πρόληψη της Ελονοσίας και της λοίμωξης του Ιού του Δυτικού Νεί-
λου στην Ελλάδα 2010-2011». Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ, Ιούλιος 2012.



5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υπεύθυνη: Τριανταφύλλου-Ωρολόγα Ελένη

5.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Γραφείο Διαχείρισης Δεδομένων:
1. Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της λειτουργίας των βάσεων δεδομένων του Τμή-

ματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης για όλα τα συστήματα επιτήρησης στη χώρα (υπο-
χρεωτικής δήλωσης, εργαστηριακής δήλωσης, παρατηρητών νοσηρότητας, θνησιμότητας 
Euro-MoMo).

2. Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του δικτύου ιδιωτών ιατρών του συστήματος παρατη-
ρητών νοσηρότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

5.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

5.2.1. Συστήματα επιτήρησης
Στο πλαίσιο της επιτήρησης μέσω του συστήματος ΥΔΝ, το 2012 παρελήφθησαν και κατα-
χωρήθηκαν 2866 δελτία δήλωσης από τις μονάδες υγείας, 2969 δελτία δήλωσης από ιδιώτες 
ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 663 δελτία από τα νοσοκομειακά εργαστήρια. 

5.2.2. Τοπικό δίκτυο βάσεων δεδομένων 
Δημιουργήθηκαν προγράμματα λογικού ελέγχου και προστέθηκαν νέες μεταβλητές με επι-
πλέον πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων. Επίσης, ενισχύθηκε η ασφάλεια των δεδομένων. 

5.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συμμετοχή ως εκπαιδευτές:
Συμμετοχή στη διδασκαλία της ενότητας «Επιδημιολογία πεδίου – Δημόσια Υγεία, Μεθοδο-
λογία Έρευνας» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ιατρική καταστροφών και διαχείριση Κρίσεων» (Ε. Τρι-
ανταφύλλου)

Συμμετοχή ως εκπαιδευόμενοι:
1.  Πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα: «Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κα διαχείριση 

εργασιακών σχέσεων», (Ε. Τριανταφύλλου, Σ. Πούφτα).
2.  Σεμινάριο Ανανηπτών στη: «Βασική υποστήριξη της ζωής και τον αυτόματο εξωτερικό 

απιδινισμό», της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (Σ. Πούφτα)

5.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα 26-28 Μαρτίου 

2012 (Ε. Τριανταφύλλου, Σ. Πούφτα).
2. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΦΟΡΟΥΜ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής , Αθήνα, 

30 Νοεμβρίου -2 Δεκεμβρίου 2012 (Ε. Τριανταφύλλου, Σ. Πούφτα).
3. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα, 

13-15 Δεκεμβρίου 2102 (Α. Παναγίτσα)\
4. Hμερίδα με θέμα «Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας σχετικά με την πρόληψη, διάγνωση 

και θεραπεία της ελονοσίας», 23 Μαΐου 2012 (Σ. Πούφτα). 
5. Απολογιστική Ημερίδα της «Εθνικής Επικοινωνιακής Εκστρατείας Πρόληψης για τον Καρ-

κίνο», Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, 19 Νοεμβρίου 2012. (Ε. Τρια-
νταφύλλου)
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5.5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις στο εξωτερικό
1. H.Maltezou, P.Katerelos, S.Poufta, A.Pavli, A.Maragos, Μ.Theodoridou «Attitudes toward 

mandatory occupational vaccinations and vaccination coverage against vaccine – 
preventable diseases of health care workers in primary health care centers” American 
journal of Infection Control:(2012)1-5

Ανακοινώσεις – παρουσιάσεις σε ελληνικά συνέδρια
1. K. Γκολφινοπούλου, N. Μπιτσόλας, Σ. Πατρινός, Λ. Βενέτη, A. Μάρκα, Γ. Δουγάς, Δ. 

Περβανίδου, M. Δέτσης, E. Τριανταφύλλου, T.Γεωργακοπούλου, Χ. Μπιλλίνης, Χ. Χατζη-
χριστοδούλου, Τ. Κρεμαστινού «Επιδημιολογία της Λεϊσμανίασης σε ανθρώπους, Ελλάδα, 
1981-2011», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων, Αθήνα, 2012.

2. Χατζηπροδρομίδου Ι., Γεωργιάδης Γ., Τριανταφύλλου Ε., Βανταράκης Α. «Επιδημι-
ολογία της Γρίπης των Πτηνών στην Ελλάδα 2002-2006», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Βιοεπιστημόνων,Πάτρα,18-20 Οκτωβρίου 2012.

3. Βερναρδάκη Α, Πούφτα Σ, Περβανίδου Δ, Μένεγας Δ, Λαμπροπούλου Σ, Βούλγαρη-Κόκοτα 
Α, Δέτσης Μ, Πίπα Ε, Μαυραγάνης Π, Μεντής Α, Γεωργακοπούλου Θ. «Επιδημιολογική Επι-
τήρηση Πολιομυελίτιδας–ΟΧΠ στην Ελλάδα 2006-2011». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας 
Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, 26-28/3/2012, Αθήνα. 

6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Υπεύθυνη: Λάμπρου Αγγελική (1/1/2012 έως 31/5/2012)

Γκολφινοπούλου Κασσιανή (1/6/2012 – 31/12/2012)

6.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Γραφείο συντονίζει τη λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης του Τμήματος Επιδημιο-
λογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Στις αρμοδιότητές του ανήκει η διαμόρφωση και ορ-
γάνωση του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης της επιδημιολογικής πληροφορίας 
που συλλέγεται μέσω των συστημάτων επιτήρησης, η επίλυση διαδικαστικών ζητημάτων που 
αφορούν στη λειτουργία των δικτύων επιτήρησης και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
χώρας όσον αφορά στη συγκέντρωση των δεδομένων επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων από 
τις χώρες της ΕΕ.

6.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

6.2.1. Τακτικές Δράσεις
•  Συμμετοχή στην υποδοχή και την εκτίμηση των δελτίων ΥΔΝ του Τμήματος και στο συντο-

νισμό των δράσεων δημόσιας υγείας που πυροδοτούνται από τις δηλώσεις των νοσημάτων.
•  Παραγωγή εκθέσεων με τα αποτελέσματα των δεδομένων των συστημάτων επιτήρησης. 

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η απόλυτη συχνότητα όλων των επιτηρούμενων νοσημάτων 
για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2012.

•  Συμμετοχή στην έκδοση των εβδομαδιαίων εκθέσεων γρίπης, με στατιστική ανάλυση των 
δεδομένων από το σύστημα παρατηρητών νοσηρότητας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
(Sentinel) και από τις ΜΕΘ των νοσοκομείων. Επίσης, το Γραφείο συμμετέχει στην παρα-
γωγή της ετήσιας έκθεσης γρίπης

•  Αποστολή δεδομένων επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων στο ECDC μέσω του TESSy (Ευ-
ρωπαϊκός κανονισμός 851/2004):
 - αποστολή στοιχείων του συστήματος sentinel
 - δημιουργία βάσεων δεδομένων του συστήματος ΥΔΝ

Το 2012 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις όσον αφορά στο TESSy:



• αποστολή δεδομένων για τα υποχρεωτικώς δηλούμενα νοσήματα, για το 2011 
•  ενσωμάτωση στις βάσεις δεδομένων του 2011 των αποτελεσμάτων της διαδικασίας 

κύρωσης των απεσταλμένων από τις χώρες της ΕΕ βάσεων δεδομένων, που πραγματο-
ποιεί το ECDC. 

6.2.2. Ερευνητικές-Επιστημονικές Δράσεις
•  Σύνταξη πρότασης ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Αν-

θρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013, στο θεματικό άξονα 13 (13.71.02.03:Δικτύωση Μονά-
δων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας-Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής 
υγείας), με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ. Η πρόταση «Δίκτυο Επιδημιολογικής Επιτή-
ρησης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» αφορούσε στην αναδιάρθρωση του συστήματος 
παρατηρητών νοσηρότητας ΠΦΥ (sentinel).

•  Κατάθεση εισήγησης για την υλοποίηση διαδικασίας προσδιορισμού των προτεραιοτήτων 
επιδημιολογικής επιτήρησης στη χώρα και αναθεώρησης της λίστας των υποχρεωτικώς 
δηλουμένων νοσημάτων (Delphi process) στη Διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ:
 -  διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης των νοσημάτων και διατύπωση ορισμών δημιουρ-

γία προσχέδιου του δελτίου βαθμολόγησης των νοσημάτων (score sheet) και του κε-
λύφους των φύλλων πληροφορίας για τα νοσήματα (fact sheets) 
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 -  κατάρτιση ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος των εργασιών και ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού

•  Σύνταξη μελέτης βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικά με την αξιολόγηση των συστημά-
των επιδημιολογικής επιτήρησης, στο πλαίσιο της διερεύνησης της μεθοδολογίας και των 
προϋποθέσεων για την αξιολόγηση των συστημάτων επιτήρησης

•  Δράσεις στο πλαίσιο της τυποποίησης των διαδικασιών του Τμήματος Επιδημιολογικής Επι-
τήρησης και Παρέμβασης που αφορούν στα συστήματα επιτήρησης :
 -  Συγκερασμός των σχολίων επί της μετάφρασης των νέων ορισμών κρούσματος της ΕΕ 

(2011) που έγιναν από τα Γραφεία του Τμήματος και τελική επιμέλεια του κειμένου
 -  Δημιουργία οδηγιών για την εκκαθάριση των βάσεων δεδομένων (διατύπωση λογικών 

ελέγχων, προσδιορισμός χρονικού πλαισίου και τρόπου διεξαγωγής του αναδρομικού 
και του προοπτικού data cleaning) 

•  Κατάρτιση εισήγησης για την επέκταση του δικτύου sentinel και τη γεωγραφική κατανομή 
των ιατρών του, βάσει της νέας πληθυσμιακής απογραφής της ΕΣΥΕ (2011)

• Απάντηση σε ερευνητικά ερωτηματολόγια του ECDC 
 -  «Migrant Health: Key Infectious Diseases Affecting Migrant Populations in the EU/EEA: 

Hepatitis Β and C» (σε συνεργασία με το Γραφείο Ηπατιτίδων).
 -  «Migrant Health: Key Infectious Diseases Affecting Migrant Populations in the EU/EEA: 

Measles and Rubella» (σε συνεργασία με το Γραφείο Νοσημάτων που Προλαμβάνονται 
με Εμβολιασμό).

 -  «ECDC survey on rubella, rubella in pregnancy and CRS surveillance systems (σε συ-
νεργασία με το Γραφείο Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με Εμβολιασμό) 

•  Κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών διαβούλευσης της 5ης προγραμματικής 
περιόδου για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

6.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Πρόγραμμα «Introductory Course for Intervention Epidemiology 2012», 21 Μαρτίου- 4 

Απριλίου 2012, Γαλλία. (Λ.Βενέτη)
2. Παρακολούθηση σεμιναρίου ECDC «TESSy training for new users», 15-16/10/2012, 

Στοκχόλμη.(Λ.Βενέτη)

6.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα/συναντήσεις
•  Συμμετοχή στην εκπαίδευση και διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Burden 

of Communicable Diseases in Europe» (BCoDE) project του ΕCDC στην Ελλάδα, στο πλαί-
σιο του οποίου αναπτύχθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον υπολογισμό του βάρους 
νοσηρότητας (burden of disease) των λοιμωδών νοσημάτων. 

•  Συνάντηση της επιτροπής δικτύου «Νetwork for the epidemiological surveillance and 
control of communicable diseases», 19-20/3/ 2012, Λουξεμβούργο (Α.Λάμπρου)

• Συμμετοχή προγράμματα/συναντήσεις στην Ελλάδα
•  9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, 26-28 Μαρτίου 2012
•  Εναρκτήρια συνάντηση του «Ειδικού προγράμματος ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νεί-

λου και την ελονοσία: ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια», ΕΣΠΑ 2007-
2013, 26-27 Ιανουαρίου 2012, Αθήνα

6.5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

6.5.1. Διεθνείς δημοσιεύσεις
1. Gkolfinopoulou K, Bitsolas N, Patrinos S, Veneti L, Marka A, Dougas D, Pervanidou D, 

Detsis M, Triantafillou E, Georgakopoulou T, Billinis C, Kremastinou J, Hadjichristodoulou 
C. Epidemiology of human leishmaniasis in Greece, 1981-2011. (Υπεβλήθη για δημοσί-
ευση στο Eurosurveillance)



2. Karagiannis I, Mellou K, Gkolfinopoulou K, Dougas G, Theocharopoulos G, Vourvidis D, 
Ellinas D Sotolidou M, Papadimitriou T, Vorou R. «Outbreak investigation of brucellosis 
in Thassos».EuroSurveill. 2012;17(11):pii=20116. Available online: http://www.
eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20116

6.5.2. Ελληνικές δημοσιεύσεις
1. Γκολφινοπούλου Κ, Βενέτη Λ. Προετοιμασία του τομέα δημόσιας υγείας για τη διοργάνω-

ση μαζικών συγκεντρώσεων: λοιμώδη νοσήματα και επιδημιολογική επιτήρηση. Ενημε-
ρωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ, Σεπτέμβριος 12, Τεύχος 19, ISSN 1792-9016. 
http://www2.keelpno.gr/blog/?p=2662 (ελληνικά) 
http://www2.keelpno.gr/blog/?p=2778&lang=en (αγγλικά)\

2. Δουγάς Γ, Λάμπρου Α, Πατρινός Σ. Βρουκέλλωση: Επιδημιολογικά δεδομένα. 
Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ, Απρίλιος 12, Τεύχος 14, ISSN 1792-9016. 
http://www2.keelpno.gr/blog/?p=1751 (ελληνικά) 
http://www2.keelpno.gr/blog/?p=1979&lang=en (αγγλικά)

3. Συμμετοχή του Σ. Πατρινού και της Λ. Βενέτη στη συγγραφή του άρθρου: Νικολοπούλου 
Γ, Ζησούλη Α. Ιογενείς Ηπατίτιδες. Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ, Μάρτιος 12, Τεύχος 
13, ISSN 1792-9016. 
http://www2.keelpno.gr/blog/?p=1635 (ελληνικά) 
http://www2.keelpno.gr/blog/?p=1829&lang=en (αγγλικά)

6.5.3. Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια
1. Baka A, Spala G , Kalkouni O, Andreopoulou A, Pantelikizi M, Veneti L, Georgakopoulou 

T, Mentis A, Kossivakis A, Exidari M, Melidou A, Karageorgou K, Katzourakis G, Tsiodras 
S. Severe Influenza case during the 2011-12 season in Greece. European Scientific 
Conference on Applied Infectious Disease. Epidemiology, 24-26 October 2012, 
Edinburgh, UK.

6.5.4. Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια
1.  Γκολφινοπούλου Κ, Μπιτσόλας Ν, Πατρινός Σ, Βενέτη Λ, Μάρκα Α, Δουγάς Γ, Περβανί-

δου Δ, Δέτσης Μ, Τριανταφύλλου Ε, Γεωργακοπούλου Θ, Μπιλλίνης Χ, Χατζηχριστοδού-
λου Χ, Κρεμαστινού Τ. «Επιδημιολογία  
της λεϊσμανίασης σε ανθρώπους, 1981-2011. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξε-
ων, 8-9 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα.

2.  Χατζηπροδρομίδου ΙΠ, Γεωργιάδης Γ, Βενέτη Λ, Αρβανιτίδου – Βαγιωνά Μ, Βανταράκης 
Α. «Επιδημιολογία της γρίπης των πτηνών στην Ελλάδα 2006-2011». 3o Πανελλήνιο Συ-
νέδριο του ForumΔημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, 30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 
2012, Αθήνα

3. Γκολφινοπούλου Κ. «Συστήματα Επιδημιολογικής Επιτήρησης στην Ελλάδα». Εισήγηση 
σε στρογγυλό τραπέζι «Λοιμώδη νοσήματα και μετανάστευση στην Ελλάδα». 11ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο φοιτητών Νοσηλευτικής, Αθήνα, Μάιος 2012. 

6.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ
1. Συμμετοχή σε ενημερωτικές παρεμβάσεις επαγγελματιών υγείας σε ΚΥ και ιδιώτες ια-

τρούς στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης για την ελονοσία στις περιοχές υψηλής επι-
κινδυνότητας 

2. Συμμετοχή σε ενημερωτικές παρεμβάσεις κοινού αλλά και μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης για την ελονοσία 
στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας 
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7. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Υπεύθυνη: Λάμπρου Αγγελική (1/6/2012 – 31/12/2012)

7.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Γραφείο Εργαστηριακής Επιδημιολογικής Επιτήρησης συστάθηκε την 1η Ιουνίου 2012 οπό-
τε ο παρών απολογισμός αφορά σε διάστημα επτά μηνών.Έχει ως αντικείμενο το συντονισμό 
και την υλοποίηση του νεοσυσταθέντος συστήματος εργαστηριακής επιτήρησης των εργα-
στηριακών ευρημάτων κλινικών δειγμάτων από ασθενείς/κρούσματα λοιμωδών συνδρόμων ή 
νοσημάτων. 
Η εργαστηριακή επιτήρηση έχει ως στόχους: 
1. την ανίχνευση παθογόνων με αυξημένη πιθανότητα εξάπλωσης και την επιβεβαίωση επι-

δημιών 
2. την εκτίμηση διαχρονικών τάσεων
3. την ενίσχυση των υπολοίπων συστημάτων επιτήρησης

7.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

7.2.1. Τακτικές Δράσεις
• Συντονισμός και υλοποίηση του συστήματος εργαστηριακής επιτήρησης:

 -  πιλοτική εφαρμογή του συστήματος εργαστηριακής επιτήρησης στα μικροβιολογικά ερ-
γαστήρια δύοδημόσιων νοσοκομείων του νομού Αττικής και αξιολόγησή της

 -  επέκταση της εφαρμογής του συστήματος στα μικροβιολογικά εργαστήρια τεσσάρων δη-
μοσίων νοσοκομείων και στα εργαστήρια μεγάλου ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου του νο-
μού Αττικής. Επίσης, προγραμματίστηκε η ένταξη στο σύστημα των υπολοίπων δημοσίων 
νοσοκομείων και των δημοσίων/ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων/εργαστηριών

 -  διαχείριση και έλεγχος των βάσεων δεδομένων (με τη χρήση του λογισμικού Epi-Ιnfο 
του CDC)

 -  σχεδιασμός της εβδομαδιαίας ανάλυσης των δεδομένων. Η ανάλυση περιλαμβάνει (α) 
την εξέλιξη της διαχρονικής τάσης της συχνότητας ανίχνευσης συμπεριλαμβανομένων 
παθογόνων, (β) τη γεωγραφική απεικόνιση της συχνότητάς τους, (γ) την ανάλυση 
κατά φύλο, ηλικία, εθνικότητα και λοιπούς παράγοντες που περιλαμβάνονται στα δελ-
τία καταγραφής.

•  Συμμετοχή στην υποδοχή και εκτίμηση των δελτίων Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημά-
των του Τμήματος και στο συντονισμό των δράσεων δημόσιας υγείας 

•  Συμμετοχή στη διερεύνηση μεμονωμένων κρουσμάτων και επιδημιών που μπορεί να 
αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υγείας 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας

7.2.2. Ερευνητικές-Επιστημονικές Δράσεις
•  Σύνταξη πρότασης Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013, στο θεματικό άξονα 13 
(13.71.02.03: Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας-Ανάπτυξη προγραμ-
μάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας), με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ. Η πρόταση 
«Δίκτυο Επιδημιολογικής Επιτήρησης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» αφορούσε στη 
αναδιάρθρωση του συστήματος παρατηρητών νοσηρότητας ΠΦΥ (sentinel).

•  Σύνταξη του αντικειμένου και του τρόπου υλοποίησης του έργου «Επιστημονική υποστή-
ριξη, μηχανοργάνωση – μηχανογράφηση, ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και προγραμμά-
των ανάλυσης του Συστήματος Εργαστηριακής Επιτήρησης του Τμήματος Επιδημιολογικής 
Επιτήρησης και Παρέμβασης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα»



7.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Πρώτος κύκλος σεμιναρίων «Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και διαχείριση εργα-

σιακών σχέσεων», 28-29 Ιουνίου 2012 (Ι. Κόκκαλη)
2. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα, 30 Νοεμβρί-

ου-2 Δεκεμβρίου 2012 (Ι. Κόκκαλη)

7.4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Λάμπρου, Α (2012). Επιγενετική και περιβαλλοντικές εκθέσεις. Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕ-

ΕΛΠΝΟ, Οκτώβριος 12, Τεύχος 20, ISSN 1792-9016.

7.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ
1. Λάμπρου, Α (2012). Συμμετοχή σε ενημερωτικές παρεμβάσεις για την ελονοσία σε κοι-

νό και επαγγελματίες υγείας σε ΚΥ, Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ και ιδιώτες ιατρούς, σε πε-
ριοχές υψηλής επικινδυνότητας (Δ. Διστόμου, Δ.Αράχωβας, Δ.Αντικύρων Βοιωτίας, 
Δ.Μαρκόπουλου, Δ.Τρίπολης, Δ. Κορινθίας).

8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

Υπεύθυνη: Σπάλα Γεωργία

8.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Τα κύρια αντικείμενα του Γραφείου Νοσημάτων που Μεταδίδονται μέσω του Αναπνευστικού είναι: 
1. Η επιτήρηση της γρίπης, κλινική και εργαστηριακή, κυρίως μέσω του Συστήματος Παρα-

τηρητών Νοσηρότητας ΠΦΥ (Sentinel) και του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης. 
2. Η επιτήρηση της φυματίωσης, μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης και ο έλεγ-

χος της νόσου μέσω της εφαρμογής ειδικού προγράμματος. Σκοπός της επιτήρησης είναι 
η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης της επίπτωσης της νόσου στον γενικό πλη-
θυσμό και σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες και η παρακολούθηση της ανθεκτικότητας 
στα αντιφυματικά φάρμακα. 

3. Η επιτήρηση της λεγιονέλλωσης στον γενικό πληθυσμό, μέσω του συστήματος Υποχρεω-
τικής Δήλωσης και σε ταξιδιώτες, μέσω της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτήρη-
σης της Νόσου των Λεγεωναρίων (ELDSNet) και η εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη 
της νόσου. Σκοπός είναι η επιτήρηση του SARS, της μελιοείδωσης/μάλης, τουλαραιμίας 
και του νέου κοροναϊού.

Πρόκειται για νοσήματα νεοεμφανιζόμενα ή/και σπάνια με βαρύτητα για τη δημόσια υγεία, είτε γι-
ατί κάποια μπορούν να είναι αποτέλεσμα βιοτρομοκρατίας είτε γιατί ως νεοεμφανιζόμενα ο τρόπος 
μετάδοσής τους δεν είναι σαφής, ώστε υπάρχει ανάγκη εφαρμογής αυστηρών μέτρων πρόληψης. 

8.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

8.2.1. Επιτήρηση γρίπης
Η επιτήρηση της γρίπης, και το 2012, περιέλαβε το κλινικό και το εργαστηριακό σκέλος και 
έγινε κυρίως μέσω του Sentinel.Λειτούργησε συγχρόνως η επιτήρηση μέσω του Συστήματος 
Υποχρεωτικής Δήλωσης για την εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη και η επιτήρηση των σο-
βαρών κρουσμάτων γρίπης στις ΜΕΘ.
• Δράσεις για την επιτήρηση της γρίπης 

 -  Αποστολή υλικού έντυπου και υλικού συντήρησης και μεταφοράς ιών γρίπης, στους 
συμμετέχοντες ιατρούς στα δίκτυα Sentinel. 

 - Αποστολή οδηγιών για την επιτήρηση της γρίπης στις ΕΝΛ και Δ/ντές ΜΕΘ.
 -  Εβδομαδιαία επικοινωνία με τους ιατρούς του Sentinel για την συλλογή των δεδομένων 

και την μεταφορά των κλινικών δειγμάτων στα Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης. 
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 - Διερεύνηση σοβαρών κρουσμάτων γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ 
 - Καταχώριση δεδομένων σε ειδικές βάσεις δεδομένων και συστηματική ανάλυσή τους. 
 - Σύνταξη εβδομαδιαίας έκθεσης γρίπης 
 -  Εβδομαδιαία αποστολή δεδομένων μέσω της διαδικτυακής βάσης TESSy, στο Ευρω-

παϊκό Δίκτυο Επιτήρησης της Γρίπης (EISS) του ECDC, σε συνεργασία με το Γραφείο 
Διαχείρισης Δεδομένων. Τα δεδομένα περιλαμβάνονταν στην εβδομαδιαία Ευρωπαϊκή 
Έκθεση της Γρίπης.

8.2.2. Επιτήρηση φυματίωσης
Η επιτήρηση της φυματίωσης το 2012 έγινε μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης, 
ενώ τέθηκε σε εφαρμογή η εβδομαδιαία αποστολή δεδομένων από το Εργαστήριο Αναφοράς 
Μυκοβακτηριδίων.
• Δράσεις για την επιτήρηση της φυματίωσης

 -  Παραλαβή δελτίων δήλωσης και διερεύνηση κρουσμάτων σε συνεργασία με Δ/νσεις 
Υγείας.

 - Καταχώριση των δεδομένων φυματίωσης στην ειδική βάση, και ανάλυση αυτών.
 -  Συστηματικές συναντήσεις του Δικτύου Συντονιστών Φυματίωσης για την καταγραφή 

των προβλημάτων στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Φυματίω-
σης. 

 -  Διοργάνωση Ημερίδων «Έλεγχος της Φυματίωσης στην Ελλάδα: βελτίωση της επιτήρη-
σης της νόσου»(Απρίλιος 2012) και «Έλεγχος της φυματίωσης στις Περιφέρειες Κεντρι-
κής Μακεδονίας-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προβλήματα και ιδιαιτερότητες» 
(Ιούλιος 2012).

 -  Ορισμός ομάδων εργασίας για την εκπόνηση πρωτοκόλλων για τη διερεύνηση κρου-
σμάτων φυματίωσης στο γενικό πληθυσμό και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, δημι-
ουργία εργαστηριακού δικτύου φυματίωσης και εργαστηριακή επιτήρηση.

 -  Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους εργαστηρίων για τη διάγνωση της φυματίωσης. 
Δημιουργία δελτίου εργαστηριακής δήλωσης φυματίωσης και επεξεργασία ηλεκτρονι-
κής βάσης δεδομένων για ηλεκτρονική δήλωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. 

 -  Σύνταξη πρωτοκόλλου για την διερεύνηση επαφών κρούσματος/ων φυματίωσης σε 
κρατουμένους στα Κέντρα Κλειστής Φιλοξενίας Αλλοδαπών. 

 -  Αποστολή επιδημιολογικών δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτήρησης της Φυματίωσης. 
 -  Σύνταξη προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκτυο πρόληψης & ελέγχου της φυματίωσης στον γε-

νικό πληθυσμό και σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες στην ελληνική επικράτεια», 
Ιούνιος 2012.

8.2.3. Επιτήρηση λεγιονέλλωσης 
Η επιτήρηση της λεγιονέλλωσης για το 2012 περιέλαβε την καταγραφή κρουσμάτων της νόσου 
στον γενικό πληθυσμό, μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης και σε ταξιδιώτες, μέσω 
της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτήρησης της Νόσου των Λεγεωναρίων (ELDSNet). 
• Δράσεις για την επιτήρηση της λεγιονέλλωσης

•  Παραλαβή δελτίων δήλωσης και διερεύνηση κρουσμάτων σε συνεργασία με τις κατά 
τόπους Δ/νσεις Υγείας των ΠΕ και το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 

•  Παραλαβή δηλώσεων από το ELDSNet για κρούσματα νόσου λεγεωναρίων σε ταξιδιώ-
τες στην Ελλάδα και διερεύνησή τους (εκτίμηση κινδύνου, περιβαλλοντική δειγματο-
ληψία, εφαρμογή μέτρων πρόληψης σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Υγείας των ΠΕ, το 
ΚΕΔΥ και τα ΠΕΔΥ. 

• Καταχώριση δεδομένων και ανάλυση σε τακτά διαστήματα

8.2.4. Επιτήρηση νέου κοροναϊού
Η επιτήρηση του νέου κοροναϊού, δεδομένου ότι πρόκειται για νεοεμφανιζόμενη λοίμωξη από τον 
εν λόγω ιό, βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης του ορισμού κρούσματος, της σύνταξης του δελτίου 
δήλωσης και διερεύνησης κρούσματος και των οδηγιών εργαστηριακής διερεύνησης της νόσου. 



8.2.5. Παρεμβάσεις

Παρεμβάσεις για τη φυματίωση
•  Διαχείριση κρουσμάτων φυματίωσης σε ανασφάλιστους αλλοδαπούς, σε ασθενείς που 

εξήλθαν λάθρα από το νοσοκομείο ή σε μη συμμορφούμενους στη θεραπεία. 
•  Επιτόπια διερεύνηση κρούσματος φυματίωσης σε κρατούμενο στο Κέντρο Κράτησης Αλλο-

δαπών Ξάνθης τον Δεκέμβριο του 2012. 

Παρεμβάσεις για τη λεγιονέλλωση
•  Συνέχιση και επανάληψη της περιβαλλοντικής διερεύνησης σε τουριστικά καταλύματα της 

Κέρκυρας, που συνδέονταν με συρροή κρουσμάτων νόσου λεγεωναρίων σε ταξιδιώτες 
από Οκτώβριο έως Νοέμβριο του 2011 σε συνεργασία με το ΚΕΔΥ και το ΠΕΔΥ Θεσσαλίας.

•  Αποστολή ενημερωτικού υλικού για τη λεγιονέλλα και τα μέτρα ελέγχου σε όλες τις Ενώσεις 
Ξενοδόχων και τις Ενώσεις Ενοικιαζομένων Δωματίων για ενημέρωση των μελών τους. 

8.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σεμινάριο για τη γρίπη, «Development of public health programmes for prevention and control 
of seasonal influenza» ECDC. Στοκχόλμη, 6-10/10/ 2012. (Γ. Σπάλα)

8.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Annual Meeting of the Tuberculosis Surveillance Network in Europe.Στοκχόλ-

μη,12-13/6/2012.(Ο. Καλκούνη)
2. Second Joint ECDC/WHO Europe influenza meeting Warsaw. Πολωνία 30 Μαίου-1 Ιουνί-

ου 2012 (Γ. Σπάλα)
3. 11ο Παν Συνέδριο Φοιτητών Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ «Φυματίωση και μετανάστευση στην Ελλά-

δα» (Μ. Παντελικίζη)
4. «Σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα για τη φυματίωση» 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νο-

σημάτων Θώρακος. Θεσσαλονίκη, 3-4/11/2012. (Γ. Σπάλα)
5. «Φυματίωση 2012. Διαχρονική νόσος & σύγχρονη απειλή». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ελέγχου Λοιμώξεων. Αθήνα, 9/11/2012. (Γ. Σπάλα)
6. «Επιδημιολογικά δεδομένα φυματίωσης στην Ελλάδα» 5η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παι-

διατρικών Λοιμώξεων. Αθήνα, 17/11/2012. (Γ. Σπάλα)
7. «Επιδημιολογικά δεδομένα φυματίωσης», ΕΝΛ Νοσοκομείου Πατησίων,12/12/2012
8. 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Λονδίνο, 31 

Μαρτίου–3 Απριλίου 2012. (Ο. Καλκούνη)
9. ESCAIDE. Εδιμβούργο, 4-26/10/2012. (Ο. Καλκούνη)

8.5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Baka A, Spala G, Kalkouni O, Andreopoulou A, Pantelikizi M, Veneti L, Georgakopoulou 

T, Mentis A, Kossivakis A, Exidari M, Karageorgou K, Katzourakis G, Tsiodras S.«Severe 
Influenza cases during the 2011-2012 season in Greece», ESCAIDE, Edinburgh, 25th 
October 2012.

2. Baka A, Spala G, Andreopoulou A, Kalkouni O, Pantelikizi M, Katzourakis G, Tsiodras 
S.«Risk factors and vaccine failures associated with influenza related death in severe 
ICU hospitalized cases in Greece, during the 2011-12 season». IDWeek: A Joint Meeting 
of IDSA, SHEA, HIVMA and PIDS, Chicago, 17th – 21st October 2012.

3. Καλκούνη Ο, Σπάλα Γ. «Επιδημιολογική επιτήρηση της γρίπης τη δεύτερη μεταπανδημική 
περίοδο 2011-2012-Σύγκριση με την πρώτη μεταπανδημική περίοδο 2010-2011».Ενημε-
ρωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ, Δεκέμβριος 2012 Αρ. 22/Έτος 2ο

4. Maini R.,Harrison T.G, Mentasti M, Spala G, Velonakis E, Hadjichristodoulou C, Jong B, 
Vatopoulos A, Phin N.«Travel-associated Legionnaires’ disease in residents from England 
and Wales travelling to Corfu, Greece, August to October 2011» Eurosurveillance,17;32, 
9th August 2012. 
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V. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνη Τμήματος: Μαλτέζου Έλενα

Το Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 
2001, με στόχο την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 
Στο έργο που υλοποιείται άμεσα από το Τμήμα ανήκει: 
1. Η παρακολούθηση-καταγραφή του αντιγριπικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε χώ-

ρους παροχής υπηρεσιών υγείας και ειδικά σε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας 
της χώρας, σύμφωνα με οδηγίες του ΥΥ, του ΠΟΥ και του ECDC για καταγραφή της εμ-
βολιαστικής κάλυψης. 

2. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση μελετών για τον προσδιορισμό της εμβολιαστικής κάλυψης 
των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας κατά νοσημάτων που προλαμ-
βάνονται με εμβολιασμό. Οι μελέτες αυτές παρέχουν πληροφορίες για τα επίπεδα ανοσί-
ας της ομάδας αυτής και για τη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής Εμβολιασμών του ΥΥ.  

3. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας του ΥΥ και το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγεί-
ας για τον προσδιορισμό του αριθμού των αντιγριπικών και άλλων εμβολίων, προκειμέ-
νου αυτά να διανεμηθούν στα νοσοκομεία και σε άλλους χώρους παροχής υπηρεσιών 
υγείας (πχ ιδρύματα χρονίως πασχόντων)

Γραφεία του Τμήματος Παρεμβάσεων σε Χώρους Υπηρεσιών 
Υγείας

1. Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Μικροβιακής Αντοχής και Στρατηγικής Χρήσης Αντι-
βιοτικών

2. Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής
3. Γραφείο Ηπατιτίδων

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Υπεύθυνη: Δεδούκου Ξανθή

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Μικροβιακής Αντοχής και Στρατηγικής Χρήσης Αντι-
βιοτικών υλοποιεί δράσεις στους παρακάτω τομείς: 
1. Ορθολογική Χρήση Αντιβιοτικών 
2. Μικροβιακή Αντοχή 
3. Υγιεινή στον Χώρο του Νοσοκομείου και 
4. Επιδημιολογία Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

1.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
Κύριοι αποδέκτες των δράσεων είναι οι επαγγελματίες υγείας που στελεχώνουν χώρους παρο-
χής υπηρεσιών υγείας όλων των βαθμίδων, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Οι στόχοι των δράσεων του Γραφείου συνοψίζονται στην μείωση των νοσοκομειακών λοι-
μώξεων, στη μείωση της συχνότητας της αντιμικροβιακής αντοχής και στην προώθηση των 
αρχών της ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών σε επαγγελματίες υγείας και κοινό.

1.2.1. Σχεδιασμός, οργάνωση και προώθηση του εθνικού σχεδίου δράσης 



«Προκρούστης» 
Οι στόχοι του σχεδίου δράσης είναι η επιτήρηση λοιμώξεων από ανθεκτικά στις καρβαπενέ-
μες Gram-αρνητικά παθογόνα, η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης και η εφαρμογή μέτρων 
ελέγχου που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της επίπτωσης των λοιμώξεων. Γίνεται ενερ-
γητική επιτήρηση λοιμώξεων από τα τρία κύρια παθογόνα (Klebsiella sp, Acinetobacter sp, 
Pseudomonas sp) για τα ελληνικά νοσοκομεία με αντοχή στις καρβαπενέμες. Επίσης, γίνεται 
εβδομαδιαία αποστολή δελτίων δήλωσης από τα νοσοκομεία στο ΚΕΕΛΠΝΟ (και μηδενικές 
δηλώσεις εάν δεν έχει καταγραφεί ανάλογο περιστατικό). Από τον Νοέμβριο 2012 η επιτή-
ρηση επικεντρώνεται στην καταγραφή των βακτηριαιμιών που θα αποτελέσουν το δείκτη της 
διαχρονικής τάσης της επίπτωσης των λοιμώξεων από τα συγκεκριμένα παθογόνα. Aπό τον 
Απρίλιο 2012, το σχέδιο εστιάζει στην ενίσχυση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ελέγχου λοιμώξεων και πρόληψης διασποράς πολυανθεκτικών παθογόνων στα νοσοκομεία. Οι 
διαδικασίες μέσω των οποίων υλοποιείται η παρέμβαση είναι:
•  Τήρηση αρχείου στα νοσοκομεία για την παρακολούθηση των εφαρμοζόμενων μέτρων 

ελέγχου σε όλους τους ασθενείς με λοίμωξη ή αποικισμό από τα τρία πολυανθεκτικά πα-
θογόνα. 

•  Αποστολή σε μηνιαία βάση στο ΚΕΕΛΠΝΟ συγκεντρωτικού δελτίου καταγραφής της εφαρ-
μογής μέτρων προφύλαξης επαφής για ασθενείς με λοίμωξη ή αποικισμό από ανθεκτικά 
στις καρβαπενέμες Gram- αρνητικά παθογόνα. 

•  Οργανώνονται επισκέψεις στα νοσοκομεία από κλιμάκια που έχουν συγκροτηθεί από τις 
ΥΠΕ, για την καταγραφή στοιχείων σχετικά με τις συνθήκες νοσηλείας ασθενών με λοί-
μωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικά Gram- παθογόνα, την επάρκεια του υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού και το επίπεδο εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης επαφής.

1.2.2. Δημιουργία Δικτύου Καταγραφής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε εθνική 
κλίμακα και συμμετοχή της χώρας στο Δίκτυο Καταγραφών Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων του ECDC
Στο πλαίσιο αυτό έχει πραγματοποιηθεί σημειακή καταγραφή νοσοκομειακών λοιμώξεων τον 
Ιούνιο 2012 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης–Μονάδα Ελέγχου Λοιμώξεων και δρο-
μολογείται η επιτήρηση σε δίκτυο νοσοκομείων των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου και των 
λοιμώξεων σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας.

1.2.3. Διαδραστική συνεργασία με άλλους Φορείς υγείας
Συνεργασία με το ΥΥ, τις ΕΝΛ νοσοκομείων, τις ΔΥ, τους Ιατρικούς Συλλόγους και άλλους 
φορείς, με στόχο την ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν μέτρα περιορισμού διασποράς 
παθογόνων μικροοργανισμών, κανόνες ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών και εφαρμογή κα-
νόνων υγιεινής στους Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Το Γραφείο συνεργάζεται με το 
Ελληνικό Δίκτυο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής (WHONET Greece), για θέματα νεοανα-
δυόμενων μηχανισμών και επιπέδων αντοχής, καθώς και στο πλαίσιο διερεύνησης συρροών 
κρουσμάτων νοσοκομειακών λοιμώξεων.

1.2.4. Συμμετοχή στην επιδημιολογική επιτήρηση, διερεύνηση και 
αντιμετώπιση των δηλουμένων λοιμωδών νοσημάτων σε εργαζόμενους σε 
Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Συνεργασία με τις ΕΝΛ των νοσοκομείων, μέσω των υποχρεωτικών δηλουμένων κρουσμάτων. 
Επίσης, υλοποιούνται Ερευνητικά Πρωτόκολλα για την αντιμικροβιακή αντοχή στα νοσοκομεία.

1.2.5. Σχεδιασμός και κατάθεση τεχνικού δελτίου στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «ΕΣΠΑ ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013»
Το έργο «Πρόγραμμα Πανδώρα, Εθνικής εμβέλειας δράσεις για την επιτήρηση και τον έλεγ-
χο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στα δημόσια 
νοσοκομεία» εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο 2012 και εντάχθηκε με κωδικό MIS 372969 στο επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού», Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας του 
ΥΥ. Το Γραφείο συμμετείχε στην καταγραφή λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου και λοιμώξεων 
σε μονάδες εντατικής νοσηλείας στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Πρόγραμμα Προετοιμασίας Ελ-
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ληνικών Νοσοκομείων για συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτήρησης και Ελέγχου των 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων» ECDC, του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν δράσεις από το 
υποέργο 2 «Ειδικές Δράσεις Επιτήρησης και Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Εστιασμένες 
σε Πολυανθεκτικά Gram Αρνητικά Παθογόνα», του ΕΣΠΑ.

1.2.6. Οργάνωση δικτύου επιτήρησης λοιμώξεων σε μονάδες μεταμόσχευσης 
(μυελού οστών και συμπαγών οργάνων) 
Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ενώ υλοποιή-
θηκε και επιστημονική ημερίδα σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

1.2.7. Σύνταξη Οδηγιών για την εποχική γρίπη
Αφορά σε σύνταξη και αποστολή οδηγιών στα νοσοκομεία και στα ΚΥ για την εποχική γρίπη: 
α) οδηγίες για διαχείριση κρουσμάτων γρίπης σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας β) πλη-
ροφορίες για το εμβόλιο γρίπης για επαγγελματίες υγείας γ) στρατηγικές για αύξηση εμβολι-
αστικής κάλυψης στο προσωπικό νοσοκομείων και άλλων Χώρων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

1.2.8. Επικαιροποίηση της εκστρατείας για την υγιεινή των χεριών στα 
νοσοκομεία
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την προώθηση έντυπου που έχει θεσπίσει ο ΠΟΥ και οπτικοα-
κουστικού υλικού σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας για την εκπαίδευση των επαγγελματιών 
υγείας.

1.2.9. Διοργάνωση της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά» 
Αφορά σε ετήσια διοργάνωση με στόχο την ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών 
υγείας για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών. Πραγματοποιήθηκε προβολή του θέμα-
τος μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΕΛΠΝΟ, διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών σε 
χώρους αυξημένης κίνησης των νοσοκομείων και ΚΥ και προβολή του σχετικού film σε ΜΜΕ.

1.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Σεμινάριο Ελέγχου Λοιμώξεων, «Επιδημίες σε μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών», 

Αθήνα, 21-3-2012. (Ξ. Δεδούκου)
2. Επικαιροποίηση προγράμματος Προκρούστης, 5Η ΥΠΕ, Λάρισα, 26-4-2012 (Ξ. Δεδούκου)
3. «Επιδημιολογική επιτήρηση, οργάνωση ελληνικού δικτύου σε μεταμοσχευμένους ασθε-

νείς», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων, 8-9/10/2012 (Ξ. Δεδούκου)
4. Σεμινάριο Ελέγχου Λοιμώξεων«Λοιμώξεις σε μονάδες αιμοκάθαρσης»,Αθήνα,21-3-2012 

(Ε.Τσώνου)
5. Επικαιροποίηση προγράμματος Προκρούστης, 6η ΥΠΕ, Πάτρα, 24-4-2012 (Ε.Τσώνου)
6. Επικαιροποίηση προγράμματος Προκρούστης, 5Η ΥΠΕ, Λάρισα, 26-4-2012 (Ε.Τσώνου)
7. Επικαιροποίηση προγράμματος Προκρούστης, 2Η ΥΠΕ, Αθήνα, 18-7-2012 (Ε.Τσώνου)
8. «Εποχική γρίπη, μέτρα πρόληψης μετάδοσης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας», 

Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων, Αθήνα, 26-10-2012 (Ε.Τσώνου) 
9. «Ευρωπαϊκά συστήματα επιτήρησης νοσοκομειακών λοιμώξεων», Μετεκπαιδευτικά μαθή-

ματα. Δημόσιας Υγείας σε εξειδικευμένους ιατρούς στη λοιμωξιολογία, Αθήνα, Ιανουάριος 
2012 (Φ.Κοντοπίδου)

10. «Λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου–ορισμοί–επιτήρηση», Χαλκίδα, Ιανουάριος 2012 
(Φ.Κοντοπίδου)

11. «Οι διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων CLSI & EUCAST», ΕΣΔΥ. Ημερίδα για τον κα-
θορισμό ορίων ευαισθησίας στα αντιβιοτικά, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 (Φ.Κοντοπίδου)

12. «Η διεθνής εμπειρία στην επιτήρηση νοσοκομειακών λοιμώξεων», Μετεκπαιδευτικά σεμι-
νάρια ΕΕΕΛ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 (Φ.Κοντοπίδου)

13. Επικαιροποίηση προγράμματος Προκρούστης, 3Η και 4Η ΥΠΕ, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 
2012 (Φ.Κοντοπίδου)

14. «Έλεγχος επιδημικών νοσημάτων», Μεταπτυχιακό μάθημα διαχείρισης κρίσεων της Νο-
σηλευτικής σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα, Μάρτιος 2012 (Φ.Κοντοπίδου)



15. «Παρουσίαση των Ευρωπαϊκών συστημάτων επιτήρησης των νοσοκομειακών λοιμώξε-
ων», Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, Αθήνα Μάρτιος 2012 (Φ.Κοντοπίδου)

16. Επικαιροποίηση προγράμματος Προκρούστης, 7Η ΥΠΕ, Ηράκλειο, Απρίλιος 2012 
(Φ.Κοντοπίδου)

17. «Ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας», 
Ημερίδα για το σημειακό επιπολασμό νοσοκομειακών λοιμώξεων, Ηράκλειο, Μάιος 2012 
(Φ.Κοντοπίδου)

18. «Ορθολογική χρήση αντιβιοτικών», Μεταπτυχιακό πρόληψης λοιμώξεων της νοσηλευτι-
κής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Μάιος 2012 (Φ.Κοντοπίδου)

19. «Κλινική διάγνωση και θεραπεία της ελονοσίας», Δίστομο, Ιούνιος 2012 (Φ.Κοντοπίδου)
20. «Εφαρμογή υγιεινής των χεριών», Μεταπτυχιακό πρόληψης λοιμώξεων της νοσηλευτικής 

σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Ιούνιος 2012 (Φ.Κοντοπίδου)
21. Επικαιροποίηση προγράμματος Προκρούστης, 2Η ΥΠΕ, Αθήνα, Ιούλιος 2012 

(Φ.Κοντοπίδου)
22. «Κλινική διάγνωση και θεραπεία της ελονοσίας», Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2012 

(Φ.Κοντοπίδου)
23. Επικαιροποίηση προγράμματος Προκρούστης, 1η ΥΠΕ, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012 

(Φ.Κοντοπίδου)
24. «Διερεύνηση, αποτελέσματα και προτάσεις για την αντιμετώπιση της συρροής κρουσμά-

των με εμπύρετα επεισόδια στη ΜΤΝ του ΓΝ Φλώρινας», Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012
25. «Infections due to Carbapenem – Resistant Kl. Pneumonia (CR-KP) among patients in 

ICUs in Greece: therapeutic implications and outcome», ESCAIDE, Εδιμβούργο, Οκτώ-
βριος 2012 (Φ.Κοντοπίδου)

26. «Εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε 
συνθήκες ανεπάρκειας οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού», Συνέδριο Ελλη-
νικής Εταιρείας Λοιμώξεων, Αθήνα, Νοέμβριος 2012 (Φ.Κοντοπίδου)

27. «Εθνικό Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των πολυανθεκτικών gram- αρνητικών πα-
θογόνων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας», Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Εντα-
τικής Νοσηλείας, Αθήνα, Νοέμβριος 2012 (Φ.Κοντοπίδου)

28. «Επιδημιολογία χειρουργικών λοιμώξεων», Πανελλήνιο συνέδριο διπλωματούχων νοση-
λευτών χειρουργείου, Αθήνα, Νοέμβριος 2012 (Φ.Κοντοπίδου)

29. «Δημόσια υγεία και επιδημιολογική επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων, «διερεύνηση επιδη-
μίας σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας», Αθήνα 20-1-2012 (Λ.Φτίκα)

30. Επικαιροποίηση προγράμματος Προκρούστης, 7Η ΥΠΕ, Ηράκλειο, 25-4-2012
31. «Κριτήρια ECDC για τον ορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων» Ηράκλειο,30-5-2012
32. «Δημιουργία πρότυπου δικτύου σε ελληνικά νοσοκομεία–εφαρμογή προγράμματος 

ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων, 
8-9/10/2012 (Γ.Γουργούλης)

33. Συνεργασία με το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης σχετικά με την 
ελονοσία σε Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Πύργο και Αμαλιάδα (Γ.Γουργούλης)

34. Επικαιροποίηση προγράμματος Προκρούστης, 6η ΥΠΕ, Πάτρα, 24-4-2012 (Α.Μαραγκός)
35. Επικαιροποίηση προγράμματος Προκρούστης, 5Η ΥΠΕ, Λάρισα, 26-4-2012 (Α.Μαραγκός)

1.4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Μαλτέζου Ε.,Κοντοπίδου Φ,Κατερέλος Π.,Δαίκος Γ.,Ροηλίδης Ε.,Θεοδωρίδου Μ. 

«Infections caused by Carbapenem–resistant gram- negative pathogens on hospitalized 
children», Pediatric Infectious Diseases Journal 2012 Dec 17.

2. Lenglet A,Herrador Z,Magiorakos AP,Leitmeyer K,Coulombier D;European Working 
Group on Mycoplasma pneumoniae surveillance. Collaborators (42), Szegedi E, 
Mantero J, Struelens M, Broberg E, Penttinen P, Monnet DL, Wuillaume F, Ducoffre G, 
Hadjiloukas A, Hadjianastasiou C, Havlickova M, Kyncl J, Uldum S, Kuusi M, Maltezou 
H, Kontopidou F, Georgakopoulou T, Balla E, Connell J, Burns K, Cunney R, Fenech TM, 
Caruana P, Blystad H, Anestad G, Wojdowska M, Froes F, Valente P, Sirbu A, Avdičová 
M, Kese D, Socan M, Portero RC, Sanz SS, Rodríguez BS, Ternhag A, Linde A, Reynolds 
A, McMenamin J, von Wissmann B, Harrison T, Chalker V. «Surveillance status and 
recent data for Mycoplasma pneumoniae infections in the European Union and European 



Απολογισμός δράσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ 2012

91

Economic Area, January 2012» EuroSurveill. 2012 Feb 2;17(5). pii: 20075.
3. Μαλτέζου Ε.,Κοντοπιδου Φ.,Κατερέλος Π.,Μαραγκός Α.,Δεδούκου Ξ.«Infections due to 

Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae (CR-KP) among Patients in Intensive Care 
Units (ICUs) in Greece: therapeutic implications and outcome» Working group of ICUs – 
ESCAIDE.

4. Κοντοπίδου Φ.«Ευρωπαϊκή ημέρα ευαισθητοποίησης για την ορθολογική χρήση αντιβιοτι-
κών», Ενημερωτικό δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Οκτώβριος 2012

5. Μαλτέζου Ε,Κοντοπίδου Φ,Κατερέλος Π,Δαίκος Γ,Ροηλίδης Ε,Θεοδωρίδου Μ.«Infections 
caused by Carbapenem–resistant gram-negative pathogens on hospitalized children», 
ESPID2012.

6. Μαλτέζου Ε, Κατερέλος Π, Πούφτα Σ, Παυλή Α, Μαραγκός Α, Θεοδωρίδου Μ (2012). 
«Attitudes toward mandatory occupational vaccinations and vaccination coverage 
against vaccine-preventable diseases of health care workers in primary health care 
centers». American Journal of Infection Control, Jun 2012 1-5 

7. Μαλτέζου Ε, Κοντοπιδου Φ, Κατερέλος Π, Μαραγκός Α, Δεδούκου Ξ « Infections due to 
Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae (CR-KP) among Patients in Intensive Care 
Units (ICUs) in Greece: therapeutic implications and outcome» Working group of ICUs – 
ESCAIDE. 



2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Παυλή Ανδριάνα

2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής ασχολείται με:
1. συμβουλευτική των επαγγελματιών υγείας και των ταξιδιωτών
2. συνεχιζόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας και επαγγελματίες τουρι-

στικών φορέων (π.χ. Ναυτιλιακές Εταιρείες, ταξιδιωτικοί πράκτορες, Ένωση Ξενοδόχων)
3. συγγραφή και έκδοση επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για τους 

επαγγελματίες υγείας και τους ταξιδιώτες
4. διαχείριση εκτάκτων αναγκών στις πύλες εισόδου και εκδηλώσεις μαζικής εστίασης (φυ-

σικές καταστροφές, επιδημίες, Ολυμπιακοί Αγώνες)
5. συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα και συγγραφή επιστημονικών άρθρων
6. προώθηση της δημιουργίας Δικτύου Εργαστηρίων και Ιατρείων Ταξιδιωτικής Ιατρικής και 

της σύνταξης κατευθυντήριων οδηγιών

2.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

2.2.1. Συμβουλευτική σε θέματα Ταξιδιωτικής Ιατρικής 
•  Συμβουλευτική των επαγγελματιών υγείας από τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών 

και τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
•  Συμβουλευτική των ταξιδιωτών σχετικά με τα προληπτικά μέτρα και τον εμβολιασμό των 

ταξιδιωτών. 

2.2.2. Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα 
•  Καταγραφή δελτίων δήλωσης πληροφοριών για ταξιδιώτες με σκοπό την εξαγωγή στατι-

στικών στοιχείων για την αξιολόγηση των υπηρεσιών ταξιδιωτικής ιατρικής
• Καταγραφή δελτίων δήλωσης για τις πρακτικές των επαγγελματιών υγείας στην ελονοσία

2.2.3. Παρεμβάσεις
•  Παρέμβαση για την προαγωγή υγείας των ταξιδιωτών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενι-

ζέλος»
•  Αποστολές ενημερωτικού υλικού: Αποστολή του «Εγχειριδίου Ταξιδιωτικής Ιατρικής» κα-

θώς και του «Συνοπτικού Οδηγού Υγείας για Ταξιδιώτες στο Εξωτερικό» σε Επαγγελματίες 
Υγείας και φορείς, πχ Διευθύνσεις ΔΥ και Κοινωνικής Μέριμνας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Περιφέρειας Αττικής (Νότιος Τομέας), Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περι-
φερειακής Ενότητας Λακωνίας και Δυτικού Τομέα.

2.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Εκπαίδευση δύο Επαγγελματιών Υγείας από το Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου «Το Βου-

βάλειο» σε θέματα ταξιδιωτικής ιατρικής, στα πλαίσια λειτουργίας Γραφείου Ταξιδιωτικής 
Ιατρικής στο ΓΝ Καλύμνου. 

2. Εκπαίδευση ιατρού από το ΚΥ Αλιάρτου με σκοπό την κατάρτιση στην ταξιδιωτική ιατρική.
3. Ημερίδα με σκοπό τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας των ΠΕ.
4. Ημερίδα σε ναυτιλιακή εταιρεία με θέμα εμβολιασμοί και ανθελονοσιακή αγωγή σε πληρώματα. 
5. Συμμετοχή με παρουσιάσεις Ταξιδιωτικής Ιατρικής-μεταπτυχιακό Δημόσιας Υγείας της ΕΣΔΥ.

2.4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Maltezou HC, Pavli A, Spilioti A, Katerelos P, Theodoridou M. Pre Travel Counselling in 

Greece for Children. 30th European Society of Paediatric Infectious Diseases, Θεσσαλο-
νίκη, 8-12 Μαΐου 2012. Αναρτημένη ανακοίνωση (poster).

2. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής & Τροπικής) Ιατρικής, Αθήνα, 27-29 
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Απριλίου 2012 «Συμβουλευτική πριν το ταξίδι για μετανάστες που θα επισκεφθούν φί-
λους και συγγενείς», «Καραϊβική και Νότιος Αμερική», «Οργάνωση Ιατρείου Ταξιδιωτικής 
Ιατρικής»

3. 38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 16-19 Μαΐου 2012. «Συμβουλευτική 
πριν το ταξίδι για μετανάστες που θα επισκεφθούν φίλους και συγγενείς». 

4. 9th Asia Pacific Travel Health Conference, Σιγκαπούρη, 2-5 Μαΐου 2012. Pavli A,Smeti 
P,Spilioti A,A. Vakali,Silvestros V,Katerelos P,Souli EM,Maltezou HC.Descriptive analysis 
of malaria prophylaxis for travelers from Greece visiting malaria-endemic countries. 
Αναρτημένη ανακοίνωση (poster)

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ
Υπεύθυνη: Νικολοπούλου Γεωργία

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το Γραφείο Ηπατιτίδων έχει ως κύριο αντικείμενο την: 
1. Επιδημιολογική επιτήρηση Ιογενών Ηπατιτίδων: Cohort μελέτη χρόνιας Ηπατίτιδας B και 

C του Εθνικού Προγράμματος Ιογενούς Ηπατίτιδας ΚΕΕΛΠΝΟ σε 23 κέντρα υποστήριξης 
ανά την Ελλάδα.

2. Ενημέρωση για τους τρόπους πρόληψης και μετάδοσης Ιογενών Ηπατιτίδων.
3. Βελτίωση κλινικής φροντίδας ατόμων που πάσχουν από Ιογενή Ηπατίτιδα Β και C
4. Διαχείριση ατυχημάτων.
5. Μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας έναντι της Ιογενούς Ηπατίτι-

δας Β και προαγωγή του εμβολιασμού

3.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

3.2.1. Επιδημιολογική Επιτήρηση Ιογενών Ηπατιτίδων: Cohort μελέτη χρόνιας 
Ηπατίτιδας B και C του Εθνικού Προγράμματος Ηπατίτιδας ΚΕΕΛΠΝΟ
Το 2012 συνεχίστηκε η αποστολή των ηλεκτρονικών δελτίων καταγραφής της Cohort μελέτης 
του Εθνικού Προγράμματος Ιογενών Ηπατιτίδων ΚΕΕΛΠΝΟ με στόχο τη διαχρονική παρακο-
λούθηση της φυσικής ιστορίας των ασθενών με Χρόνια Ηπατίτιδα B και C. 
Το Γραφείο Ηπατιτίδων έλαβε 3148 ηλεκτρονικά δελτία καταγραφής ασθενών. Οι πληρο-
φορίες που συνελέγησαν αφορούν σε δημογραφικά στοιχεία, ιατρικό ιστορικό, κλινική εικό-
να, ιολογικό έλεγχο, γονότυπο, ορολογικό έλεγχο, βιοψία ήπατος, θεραπεία.Η cohort μελέτη 
συμβάλλει στην καταγραφή αξιόπιστων στοιχείων για την εξέλιξη των ασθενών στη χώρας 
μας. Συγκριτικά με αντίστοιχες ευρωπαϊκές μελέτες, η ελληνική cohort μελέτη είναι από τις 
καλύτερες προσπάθειες και από την ανάλυση των δελτίων έχουν εξαχθεί σημαντικά συμπερά-
σματα για τη νόσο στη χώρα μας. Από το Σεπτέμβριο 2012, το Γραφείο Ηπατιτίδων ανέλαβε 
τη διαχείριση της βάσης και τη συνέχιση της μελέτης.

3.2.2. Ενημέρωση κοινού και επαγγελματιών υγείας για θέματα μετάδοσης 
και πρόληψης Ιογενών Ηπατιτίδων 
Το Γραφείο Ηπατιτίδων εκδίδει και αποστέλλει ενημερωτικό υλικό για την Ιογενή Ηπατίτιδα 
σε οργανισμούς, ιδρύματα, χώρους παροχής υγείας και ιδιώτες, ενώ παράλληλα επικαιροποιεί 
οδηγίες θεραπείας των ιογενών ηπατιτίδων σύμφωνα με τα νέα διεθνή δεδομένα

3.2.3. Ενεργός συμμετοχή του προσωπικού του Γραφείου Ηπατιτίδων σε 
εκστρατείες ενημέρωσης και επιστημονικές εκδηλώσεις
•  «Πρόληψη και μετάδοση των Ιογενών Ηπατιτίδων», Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου 

(27/12/2012).
• «HIV/AIDS και ΣΜΝ», Δήμος Σαλαμίνας (14/2/2012). 
• «Ιογενείς Ηπατίτιδες», Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (06/04/2012). 
• «HIV/AIDS και ΣΜΝ» σε Λύκεια στο Ναύπλιο και Άργος (19/03/2012-21/3/2012). 



•  «Ιογενείς ηπατίτιδες και βασικά μέτρα υγιεινής και πρόληψης», Οικοτροφείο Ξένιος Ζευς, 
(9/05/2012).

• «Ιογενείς Ηπατίτιδες»,ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ν. Εύβοιας, (4/10/2012).
• «Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας», Ελληνική Εταιρία Μελέτης Ήπατος (28/7/2012)

3.2.4. Επεξεργασία προτάσεων για την εφαρμογή του νέου ορισμού 
κρούσματος ιογενών ηπατιτίδων που έχει προτείνει το ECDC
Για την επίτευξη του στόχου ορίστηκε Ομάδα Εργασίας. Στη διαμόρφωση των δελτίων δήλω-
σης, η δήλωση των Ιογενών Ηπατιτίδων με βάση τον νέο ορισμό κρούσματος είναι εργαστη-
ριακή. Η εφαρμογή του νέου συστήματος δήλωσης αρχικά γίνεται πιλοτικά σε ορισμένα νοσο-
κομεία και στη συνέχεια εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα. Για την εφαρμογή του νέου ορισμού, 
το Γραφείο Ηπατιτίδων έχει ήδη κάνει τις παρακάτω ενέργειες:
• Διαμόρφωση δελτίων δήλωσης.
•  Επικοινωνία με νοσοκομεία της χώρας για την ηλεκτρονική καταγραφή εργαστηριακών 

εξετάσεων, για τη διενέργεια μοριακού ελέγχου για την ηπατίτιδα C από τα εργαστήρια και 
για τον εντοπισμό εργαστηρίων στα οποία πραγματοποιείται εργαστηριακός έλεγχος για τις 
ιογενείς ηπατίτιδες (αιμοδοσίες, μικροβιολογικά εργαστήρια, ανοσολογικά).

3.2.5. Μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας έναντι της 
ηπατίτιδας Β
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας για 
την προστασία της Δημόσιας Υγείας, έχει συνταχθεί σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο εστάλη 
αρχικά στις ΕΝΛ 16 Νοσοκομείων της χώρας, που αποτελούν κέντρα υποστήριξης της Cohort 
μελέτης. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία έχουν προκύψει σημαντικά συμπεράσματα.

3.2.6. Συνεργασία με άλλα γραφεία του ΚΕΕΛΠΝΟ 
Αφορά σε περιπτώσεις οξέων συμβάντων δημόσιας υγείας:
•  Συνεργασία με το Γραφείο Μετακινούμενων Πληθυσμών για τον εμβολιασμό Αθίγγανων- 

πρόγραμμα «Προάσπιση και προαγωγή υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης των Ελλήνων 
Τσιγγάνων».

•  Συμμετοχή στο Πρόγραμμα με τις Κινητές Μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ για παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών υγείας σε ανασφάλιστους, μετανάστες και ΧΕΝ.

•  Συμμετοχή στην χειμερινή ενημερωτική εκστρατεία για HIV/AIDS και ΣΜΝ, Ναύπλιο και Άργος. 
•  Παρέμβαση στα Εξαμίλια Κορίνθιας στα πλαίσια του προγράμματος «Προάσπιση και Προα-

γωγή της Υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης στους Έλληνες τσιγγάνους» για τον εμβο-
λιασμό των ανηλίκων Ρομά (11/1/2012-13/1/2012). 

•  Παρέμβαση στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Αλεξάνδρειας στα πλαίσια του προγράμ-
ματος «Προάσπιση και προαγωγή υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης των Ελλήνων Τσιγ-
γάνων» (30/6/2012- 1/7/2012).

3.2.7. Χορήγηση βραβείου «Γ. Καρβουντζή» 
Το βραβείο ανήλθε σε 1000 ευρώ και δόθηκε στην καλύτερη εργασία με θέμα τις Ιογενείς 
Ηπατίτιδες, στα πλαίσια του 38ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου. 

3.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
•  «Παλιές και νέες λοιμώξεις στο κατώφλι της Ελλάδας: Ιός του Δυτικού Νείλου –Ελονοσία»12η 

Ημερίδα Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα, Καρδίτσα,10/11/2012 (Γ. Νικολοπούλου)
•  «Δίκτυο Επιτήρησης Ιογενών Ηπατιτίδων». Διημερίδα Δημόσια Υγεία και Επιδημιολογική 

Επιτήρηση Λοιμωδών Νοσημάτων. ΕΕΛ, Αθήνα, 19 -20/1/2012 (Γ. Νικολοπούλου)
•  Ημερίδα «Εμβολιασμός HBV», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ελληνική Εταιρία Μελέτης Ήπατος «Ηπατί-

τιδες Β και C:μια υποεκτιμημένη μάστιγα στην Ελλάδα». Αθήνα,16/3/2012.(Γ. Νικολοπούλου)
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•   «Επιδημιολογική Επιτήρηση». Ημερίδα για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες, Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και η Ελληνική Εται-
ρία Μελέτης Ήπατος «Ηπατίτιδες Β και C: μια υποεκτιμημένη μάστιγα στην Ελλάδα», 
Αθήνα, 16/3/2012 (Α.Ζησούλη)

•   Σεμινάριο «Εμβολιασμός έναντι της Ηπατίτιδας Β», ΥΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ και ΣΚΑΕ.«Πρόοδος 
στην πρόληψη μετάδοσης της Ηπατίτιδας B και C με το αίμα. Λανθάνουσα Ηπατίτιδα Β και 
νέες απειλές». Αθήνα, 17/5/2012 (Γ. Νικολοπούλου)

Συμμετοχές ως εκπαιδευόμενοι
•  «Ηπατίτιδα Β και C στη Μεσόγειο και στις χώρες των Βαλκανίων», Κύπρος, 5-7/12/2012 

(Γ. Νικολοπούλου, Α. Ζησούλη)
•  5η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικών Λοιμώξεων «Επίκαιρα θέματα λοιμώξεων», Νο-

σοκομείο Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Αθήνα, 17/11/2012 (Γ. Νικολοπούλου, Α. Ζησούλη)
• 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων, EIE, Αθήνα, 8- 9/11/2012. (Α. Ζησούλη)
•  9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας ,ΕΣΔΥ, Αθήνα, 26 

-28/05/012
•  Συνέδριο «Acute Cardiac Care» Τουρκία,19-22/11/2012 (Γ.Νικολοπούλου,Α.Ζησούλη,Δ.

Κοντύ)
•  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων της Ελληνικής Εταιρίας Λοιμώξεων, Αθήνα, 

3-5/02/2012 (Α. Ζησούλη)
•  19η Διεθνής Διημερίδα Ιογενών Ηπατιτίδων «Στέφανος Χατζηγιάννης» που διοργανώνει η 

Ελληνική Εταιρία Μελέτης Ήπατος, Αθήνα, 21-22/01/2012 (Γ.Νικολοπούλου, Α.Ζησούλη, 
Δ.Κοντού, Χ.Μάναλη)

•  8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα, 
13-15/11/2012 (Α. Ζησούλη, Δ. Κοντού)

•  Σεμινάριο για τις Ιογενείς Ηπατίτιδες «Πρόοδος στην πρόληψη μετάδοσης της Ηπατίτιδας 
B και C με το αίμα. Λανθάνουσα Ηπατίτιδα Β και νέες απειλές», Αθήνα, 17 /5/2012 (Α. 
Ζησούλη)

3.4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Δημοσιεύσεις 
1. Νικολοπούλου Γ. «Η ενημέρωση, φάρμακο για μολύνσεις και προκαταλήψεις για τις Ιογε-

νείς Ηπατίτιδες», Εφημερίδα το ΒΗΜΑ, 7 Οκτωβρίου 2012.
2. Συντονισμός και συγγραφή άρθρων για το Newsletter Μαρτίου 2012 «Ιογενείς Ηπατίτιδες»
3. G.V.Papatheodoridis,S.Manolakopoulos,G.Touloumi, G.Nikolopoulou, M.Raptopoulou-

Gigi, C.Gogos, I.Vafiadis-Zoumbouli, D.Karamanolis, A.Chouta, A.Ilias, C.Drakoulis, 
K.Mimidis, I.Ketikoglou, E.Manesis, M.Mela, G.Hatzis, G.Dalekos.Greece Study Group. 
Hepatocellular carcinoma (HCC) risk in HBeAg-negative chronic hepatitis B (CHBe-) with 
or without cirrhosis treated with entecavir: Results of the nationwide HEPNET. Greece 
cohort study EASL, Barcelona, Spain,April 18 - 22, 2012

4. Infections Caused by Carbapenem-Resistant Gram-Negative Pathogens in Hospitalized 
Children. Maltezou HC,Kontopidou F,Katerelos P,Daikos G,Roilides E,Theodoridou 
M.Pediatr Infect Dis J. 2012 Dec 17.

5. Knowledge and practice of malaria prophylaxis among travel medicine consultants 
in Greece. Pavli A, Lymperi I, Katerelos P, Maltezou HC. Travel Med Infect 
Dis. 2012 Sep;10 (5-6):224-9. doi: 10.1016/j.tmaid.2012.09.006. Epub 2012 Nov 9.

6. Diagnostic issues and capabilities in 48 isolation facilities in 16 European countries: 
data from EuroNHID surveys.Thiberville SD, Schilling S, De Iaco G, Fusco FM, Thomson 
G, Maltezou HC, Gottschalk R, Brodt RH, Bannister B, Puro V, Ippolito G, Brouqui P; on 
behalf of EuroNHID Working Group. BMC Res Notes. 2012 Sep 25;5(1):527.

7. Personal protective equipment management and policies: European Network for Highly 
Infectious Diseases data from 48 isolation facilities in 16 European countries. De 
Iaco G, Puro V, Fusco FM, Schilling S,Maltezou HC,Brouqui P,Gottschalk R,Bannister 
B, Brodt HR,Siikamaki H, Perronne C, Brantsæter AB, Fjellet AL, Ippolito G; 
European Network for Highly Infectious Diseases Working Group.Infect Control Hosp 



Epidemiol. 2012 Oct;33 (10):1008-16.doi:10.1086/667729.Epub 2012 Aug 27.
8. Acceptance of a post-partum influenza vaccination (cocooning) strategy for neonates 

in Greece. Maltezou HC, Kalogriopoulou K, Pergialiotis V, Siahanidou T, Skiathitou AV, 
Katerelos P, Goumalatsos N, Kostis E, Antsaklis A, Theodoridou M. Vaccine. 2012 Aug 
31;30 (40):5871-4. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.06.082. Epub 2012 Jul 10.

9. Attitudes toward mandatory occupational vaccinations and vaccination coverage against 
vaccine-preventable diseases of health care workers in primary health care centers.
Maltezou HC, Katerelos P, Poufta S, Pavli A, Maragos A, Theodoridou M. Am J Infect 
Control. 2013 Jan;41(1):66-70. doi:10.1016/j.ajic.2012.01.028. Epub 2012 Jun 17.

10. Infection control practices in facilities for highly infectious diseases across Europe. 
Maltezou HC, Fusco FM, Schilling S, De Iaco G, Gottschalk R, Brodt HR, Bannister B, 
Brouqui P, Thomson G, Puro V, Ippolito G;EuroNHID Working Group. J Hosp Infect. 2012 
Jul;81(3):184-91.doi:10.1016/j.jhin.2012.04.019.Epub 2012 May 29.

11. Biosecurity measures in 48 isolation facilities managing highly infectious diseases.Puro 
V, Fusco FM, Schilling S, Thomson G, De Iaco G, Brouqui P, Maltezou HC, Bannister 
B, Gottschalk R, Brodt HR, Ippolito G; European Network For Highly Infectious 
Diseases. Biosecur Bioterror. 2012 Jun;10(2):208-14. doi: 10.1089/bsp.2011.0098. 
Epub 2012 May 9.

12. Oseltamivir pharmacokinetics and clinical experience in neonates and infants during an 
outbreak of H1N1 influenza A virus infection in a neonatal intensive care unit.Standing 
JF,Nika A,Tsagris V,Kapetanakis I,Maltezou HC,Kafetzis DA,Tsolia MN.Antimicrob Agents 
Chemother. 2012 Jul;56(7):3833-40. doi: 10.1128/AAC.00290-12. Epub 2012 May 7.

13. Paediatric international travellers from Greece: characteristics and pre-travel 
recommendations. Maltezou HC, Pavli A, Spilioti A, Katerelos P, Theodoridou 
M.Travel Med Infect Dis. 2012 May;10(3):135-9. doi: 10.1016/j.tmaid.2012.03.005.
Epub 2012 Apr 20.

14. Influenza A/H1N1/2009 outbreak in a neonatal intensive care unit.Tsagris V, Nika A, 
Kyriakou D, Kapetanakis I, Harahousou E, Stripeli F, Maltezou H, Tsolia M. J Hosp Infect. 
2012 May;81(1):36-40. doi: 10.1016/j.jhin.2012.02.009. Epub 2012 Mar 30.

15. Extremely low risk for acquisition of a respiratory viral infection in the emergency room 
of a large pediatric hospital during the winter season.Maltezou HC, Mougkou K, Asimaki 
H, Koniaraki K, Katerelos P,Giannaki M,Theodoridou M.Influenza Other Respi Viruses. 
2013 Jan;7(1):14-7. doi: 10.1111/j.17 2659.2012.00355.x. Epub 2012 Mar 16.

16. Attitudes regarding occupational vaccines and vaccination coverage against 
vaccine-preventable diseases among healthcare workers working in pediatric 
departments in Greece.Maltezou HC, Lourida A, Katragkou A, Grivea IN, Katerelos 
P, Wicker S, Syrogiannopoulos GA, Roilides E, Theodoridou M. Pediatr Infect Dis 
J. 2012 Jun;31(6):623-5. doi: 10.1097/INF.0b013e31824ddc1e.

17. Surveillance status and recent data for Mycoplasma pneumoniae infections in the 
European Union and European Economic Area, January 2012.Lenglet A, Herrador Z, 
Magiorakos AP, Leitmeyer K, Coulombier D; European Working Group on Mycoplasma 
pneumoniae surveillance. Euro Surveill. 2012 Feb 2;17(5). doi:pii: 20075.

18. Infection control management of patients with suspected highly infectious diseases in 
emergency departments: data from a survey in 41 facilities in 14 European countries.
Fusco FM, Schilling S, De Iaco G, Brodt HR, Brouqui P, Maltezou HC, Bannister B, 
Gottschalk R, Thomson G, Puro V, Ippolito G; EuroNHID Working Group. BMC Infect 
Dis. 2012 Jan 28;12:27. doi: 10.1186/1471-2334-12-27.

19. Consecutive Serratia marcescens multiclone outbreaks in a neonatal intensive 
care unit.Maltezou HC, Tryfinopoulou K, Katerelos P, Ftika L, Pappa O, Tseroni 
M, Kostis E, Kostalos C, Prifti H, Tzanetou K, Vatopoulos A. Am J Infect 
Control. 2012 Sep;40(7):637-42. doi:10.1016/j.ajic.2011.08.019. Epub 2012 Jan 20.

20. Safety and pharmacokinetics of oseltamivir for prophylaxis of neonates exposed to 
influenza H1N1.Maltezou HC, Drakoulis N, Siahanidou T, Karalis V, Zervaki E, Dotsikas 
Y, Loukas YL, Theodoridou M. Pediatr Infect Dis J. 2012 May;31(5):527-9. doi:10.1097/
INF.0b013e3182472f28.

21. Attitudes towards mandatory vaccination and vaccination coverage against vaccine-
preventable diseases among health-care workers in tertiary-care hospitals.Maltezou 
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HC, Gargalianos P, Nikolaidis P, Katerelos P, Tedoma N, Maltezos E, Lazanas M.J 
Infect. 2012 Mar;64(3):319-24. doi: 10.1016/j.jinf.2011.12.004. Epub 2011 Dec 14.

22. Seroepidemiological study of Crimean-Congo haemorrhagic fever in Greece, 2009-2010.
Sidira P, Maltezou HC, Haidich AB, Papa A. Clin Microbiol Infect. 2012 Feb;18(2):E16-9. 
doi:10.1111/j.1469-0691.2011.03718.x. Epub 2011 Dec 22.

23. Post cataract surgery endophthalmitis outbreak caused by multidrug-resistant 
Pseudomonas aeruginosa.Maltezou HC, Pappa O, Nikolopoulos G, Ftika L, Maragos A, 
Kaitsa H, Protonotariou E, Diza E, Georgiadis N, Vatopoulos A, Nicolaidis P. Am J Infect 
Control. 2012 Feb;40(1):75-7. doi:10.1016/j.ajic.2011.02.007. Epub 2011 Jul 7.



VI. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Υπεύθυνη Τμήματος: Παυλοπούλου Ιωάννα 

Το τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα έχει ως σταθερό προσανατολισμό την Αγωγή και 
Προαγωγή της Υγείας των πολιτών στη χώρα μας, μέσω δράσεων που επιδρούν θετικά στην 
ανθρώπινη υγεία και ενισχύουν τη διαμόρφωση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Επίσης, 
μεριμνεί για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και αρωγή των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Με βασικά εργαλεία την επικοινωνία της υγείας, την ενημέρωση του πληθυσμού, τις ψυχοθε-
ραπευτικές παρεμβάσεις και τη φροντίδα της ψυχικής υγείας του ατόμου, δίνει έμφαση στην 
πρόληψη και δραστηριοποιείται στην κοινότητα, καλύπτοντας τις ανάγκες υγείας τόσο του 
γενικού πληθυσμού όσο και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, όπως οι έφηβοι, οι μετανάστες, 
οι Ρομά, οι οροθετικοί, οι άποροι, τα θύματα trafficking κ.α.

Γραφεία του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα

1. Γραφείο Αγωγής Υγείας και Ενημέρωσης Κοινού
2. Γραφείο Εθελοντισμού
3. Γραφείο Μετακινούμενων Πληθυσμών και Αντιμετώπισης Trafficking
4. Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
5. ΔΟΜΗ
6. Συμβουλευτικός Σταθμός και Τηλεφωνική Γραμμή για το AIDS
7. Οδοντιατρείο

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Υπεύθυνη: Ξανθοπούλου Ειρήνη

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το Γραφείο Αγωγής Υγείας και Ενημέρωσης Κοινού δραστηριοποιείται στα πλαίσια της πρω-
τογενούς πρόληψης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού 
και των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, σχετικά με νοσήματα και ατομικές συμπεριφορές 
που καθορίζουν την υγεία. Χρησιμοποιεί κλασικές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές μεθόδους, 
διαδραστικές παρεμβάσεις και εργαλεία επικοινωνίας για τη διάδοση ιατρικών γνώσεων και 
κοινωνικών μηνυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο υπηρετεί το σκοπό προαγωγής της υγείας των 
πολιτών στη χώρα.

1.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

1.2.1. Ενημερωτικές–εκπαιδευτικές ομιλίες σε σχολικές και πανεπιστημιακές 
μονάδες, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, καθώς και σε μονάδες της 
στρατεύσιμης νεολαίας (Ιανουάριος – Ιούλιος 2012)
Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από ομάδες επιστημόνων ανά νομό, με στόχο την ευαισθητοποίηση 
σε θέματα του HIV/AIDS και την υιοθέτηση ασφαλέστερων σεξουαλικών συμπεριφορών. Από 
01/01/2012 έως 31/06/2012 ενημερώθηκαν περίπου 5.168 μαθητές σε όλη τη χώρα.
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1.2.2. Οργάνωση-Υλοποίηση Προγραμμάτων Δρόμου (street-work, outreach-
work) για μετανάστες και διασύνδεση με τις Κινητές Μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ 
(Ιανουάριος – Απρίλιος 2012)
Το πρόγραμμα προσέγγισε μέχρι στιγμής περίπου 2.500 μαγαζιά μεταναστών στο κέντρο της 
Αθήνας και του Πειραιά, συνδυάζοντας τη μέθοδο της εξατομικευμένης και περιφερόμενης εργα-
σίας στο δρόμο. Διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό (Ελληνικά, Αγγλικά, Φαρσί, Ουρντού, Αραβικά, 
Βουλγάρικα) και προφυλακτικά με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μετανάστες για την ατομική 
τους υγιεινή (για την αντιμετώπιση παρασιτώσεων), ενημέρωσε για τις υπάρχουσες υπηρεσίες 
υγείας και παρέπεμψε στις κινητές μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ στο κέντρο της Αθήνας.

1.2.3. Προγράμματα Δρόμου (street-work,outreach-work) για Χρήστες 
Ενδοφλέβιων Ουσιών 
Τον Ιανουάριο 2012, το ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, το Κέντρο Ζωής, την 
PRAKSIS, τη Θετική Φωνή, το Κέντρο Πρόληψης ΑΘΗΝΑ-ΥΓΕΙΑ και τους Γιατρούς του Κό-
σμου, ξεκίνησε δράση με διανομή προφυλακτικών και αποστειρωμένου υλικού (σύριγγες, 
μαντηλάκια, ορούς) σε ενεργούς χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας.

1.2.4. Εκπαιδευτικό σεμινάριο για στελέχη σε Κέντρα Υποδοχής Μεταναστών 
(20/02/2012)
Το σεμινάριο αφορούσε σε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, πολιτισμικούς μεσολαβη-
τές κ.α. και έλαβε χώρα στη Γενική Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Σκοπός ήταν η μεταφορά 
τεχνογνωσίας από στελέχη του ΚΕΕΛΠΝΟ με εμπειρία από Κέντρα Υποδοχής Μεταναστών 
στον Έβρο και στην Αττική, μέσω διαδραστικών μεθόδων, βιωματικών ασκήσεων και συ-
γκεκριμένων περιστατικών (case studies). Δόθηκε πληροφοριακό υλικό για τους τρόπους 
παρέμβασης σε ΚΥ, καθώς και η εθνική νομοθεσία σχετικά με τη πρόσβαση μεταναστών σε 
υπηρεσίες υγείας.

1.2.5. Εκπαιδευτικό σεμινάριο στα μέλη του θεραπευτικού Προγράμματος 
ΚΕΘΕΑ–Οξυγόνο στη Πάτρα
Εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου πραγματοποίησε στις 28 Φεβρουαρίου 2012 ενημέ-
ρωση για το HIV/AIDS και τα ΣΜΝ και τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης. 

1.2.6. Διοργάνωση Ημερίδας (Workshop) «Προγράμματα Δρόμου – Τεχνικές 
και Σκοπιμότητα» 
Υλοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2012 υπό την αιγίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Αναλύθηκε η μεθοδολογία 
προγραμμάτων δρόμου για μετανάστες, ΧΕΝ, εκδιδόμενες γυναίκες και εκδιδόμενους άντρες 
και παρουσιάστηκαν αντίστοιχα προγράμματα από τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και τις ΜΚΟ Act-up, 
Praxis, Άρσις, Κέντρο Ζωής. Σκοπός ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η βελτιστοποίηση 
παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. 

1.2.7. Συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα
•  Ετήσιο φεστιβάλ comics, Comicdom Con Athens 2012. Το Γραφείο Αγωγής Υγείας και Ενη-

μέρωσης Κοινού παρευρέθηκε στο χώρο από 30 Μαρτίου 2012 έως 01 Απριλίου 2012 με 
ειδικό stand, όπου διένειμε ενημερωτικό υλικό, προφυλακτικά και gadget και ενημέρωσε 
για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από το HIV/AIDS περισσότερους από 7000 
παρευρισκόμενους, ιδίως νέους 21-35 ετών. 

•  Κινηματογραφικό φεστιβάλ «Outview Film Festival». Πραγματοποιήθηκε 3-13 Μαϊου 2012 
με την υποστήριξη της Σουηδικής και Νορβηγικής Πρεσβείας, του Βρετανικού Συμβουλίου 
και χορηγία του ΚΕΕΛΠΝΟ. Εξειδικευμένο προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ ενημέρωσε για το 
HIV/AIDS και τα ΣΜΝ και μοίρασε ενημερωτικά φυλλάδια και προφυλακτικά. 

•  Έκθεση «FULL of LOVE». Υλοποιήθηκε από 17 Μαίου 2012 έως 17 Ιουνίου 2012. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, 
ως επίσημος υποστηρικτής της διοργάνωσης προβλήθηκε μέσω του προωθητικού υλικού της έκ-
θεσης (flyers, αφίσες, ηλεκτρονικές προσκλήσεις). Το προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ ενημέρωσε για 
το HIV/AIDS και τα ΣΜΝ και μοίρασε ενημερωτικά φυλλάδια, προφυλακτικά και gadget. 



1.2.8. Ενημερωτική παρέμβαση στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων
•  Μετά από αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε 4-7 Απριλίου 2012 

ενημερωτική καμπάνια στη Σύρο για το HIV/AIDS και τα ΣΜΝ με κινητή μονάδα με εξειδι-
κευμένο προσωπικό και προγράμματα δρόμου. 

•  Μετά από αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το ΚΕΕΛΠΝΟ υλοποίησε 25-28 Απριλίου 
2012 ενημερωτική καμπάνια στη Πάρο σε σχολεία και στο γενικό πληθυσμό για το HIV/
AIDS και τα ΣΜΝ με παρουσία κινητής μονάδας με εξειδικευμένο προσωπικό και προγράμ-
ματα δρόμου. 

1.2.9. Ενημερωτική παρέμβαση στο Δήμο Ελληνικού–Αργυρούπολης 
(12/07/2012 – 15/07/2012)
Μετά από αίτημα της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού–Αργυρούπολης για την 
ευαισθητοποίηση των δημοτών για τον HIV/AIDS και τα ΣΜΝ, το Γραφείο υλοποίησε ενημε-
ρωτική παρέμβαση με στόχο τους νέους. 

1.2.10. Θερινή Καμπάνια Ενημέρωσης στο Γενικό Πληθυσμό
Η Θερινή Καμπάνια 2012 πλαισιώθηκε από προγράμματα δρόμου με στόχο τους νέους σε χώ-
ρους με δρώμενα στην πόλη. Διανεμήθηκε από επιστημονικό προσωπικό ενημερωτικό υλικό, 
προφυλακτικά και ερωτηματολόγια της UNAIDS. 
Παράλληλα, συνεχίστηκε και η ενημέρωση σε νησιά των Κυκλάδων, με παρουσία κινητής μονάδας. 

1.3. Πρόγραμμα Παρέμβασης Κινητών Ιατρικών Μονάδων
Στόχος ήταν η καταγραφή, πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας σε πλη-
θυσμιακές ομάδες που έχουν αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Τα χαρακτηριστικά 
των πληθυσμών αυτών είναι η φτώχεια και η περιθωριοποίηση, η αδυναμία πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας, οι αντικοινωνικές συμπεριφορές και η θυματοποίηση.
Ως περισσότερο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού εντοπίστηκαν οι άστεγοι, μετανάστες (παρά-
νομα εισελθόντες/παραμένοντες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, θύματα διακίνησης και εμπο-
ρίας, ασυνόδευτοι ανήλικοι), παράνομα εκδιδόμενα άτομα, ανασφάλιστοι πολίτες της ΕΕ και 
χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών
•  Έξι Κινητές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής λειτουργούσαν καθημερινά έως και την 1η Ιου-

λίου 2012 σε πλατείες της Αθήνας και του Πειραιά, με άρτιο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 
(Φορητός Ακτινολογικός Εξοπλισμός, Ακτινολογικό Κρεβάτι, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής/
Διαγνωστικός Σταθμός, Φυγόκεντρος, Καρδιογράφος), στελεχωμένες από ιατρό, νοση-
λευτή, ψυχοκοινωνικό επιστήμονα, διοικητικό υπάλληλο και διαπολιτισμικό μεσολαβητή. 
Διανεμήθηκε πολύγλωσσο ενημερωτικό υλικό για την πρόληψη μεταδοτικών νοσημάτων 
όπως AIDS, Ηπατίτιδες, Ψώρα και Φυματίωση (Αγγλικά, Βουλγάρικα, Αραβικά, Urdu, Farsi 
και Ελληνικά). 

•  Αναλυτικότερα, τα στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των εξεταζόμενων ακολουθούν 
στους κάτωθι πίνακες.
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Πίνακας 3. Αριθμός εξεταζόμενων μέχρι και 1η Ιουλίου 2012 (σύνολο 25.959 
άτομα )- 1 μηνών έως 68 ετών. Αναλυτικά οι αριθμοί ανά πλατεία.

Πλατεία Βικτωρίας 
Πλατεία Καραϊσκάκη 
Πεδίο του Άρεως 
Σταθμός Λαρίσης 
Πλατεία Κολιάτσου 
Πάρκο Φιξ 
Τοσίτσα 
Πλατεία Αμερικής
Πλατεία Ομονοίας
Πλατεία Κανάρη 
Πλατεία Κουμουνδούρου
Πλατεία Βάθης
Πλατεία Οδησσού (Πειραιάς) 
Πλατεία Αγίου Γεωργίου 

Από τις 19 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνταν αιμοληψίες (με έγγραφη συγκατάθεση 
των εξεταζόμενων για διάγνωση HIV, ηπατίτιδας B και C και ελονοσίας. Μέχρι και 
01/07/2012 διεξήχθησαν συνολικά 2.376 αιμοληψίες.

3806
5260 
708
98 
244
172
438
3225
4309
375
3636
2866
580
242

Συνολικός Αριθμός HIV+

Σύνολο 113 Άνδρες Γυναίκες Έλληνες Αλλοδαποί

Αριθμός 85 28 83 30

Ποσοστό 75.22% 24.78% 73.45% 26.55%

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Υπεύθυνη: Κουρέα Κατερίνα

2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Βασικός στόχος του Γραφείου Εθελοντισμού είναι η προώθηση του εθελοντισμού στο χώρο 
της Δημόσιας Υγείας και η συστηματική συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών για την 
προαγωγή της υγείας και την ευαισθητοποίηση στις κοινωνικές της διαστάσεις (καταπολέμη-
ση κοινωνικών ανισοτήτων και διακρίσεων στο χώρο της υγείας). Το Γραφείο συμβάλλει στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκστρατειών ενημέρωσης σε θέματα δημόσιας υγείας, όπως 
πρόληψη από ΣΜΝ και AIDS. Συνεργάζεται με εθελοντές, διαπολιτισμικούς μεσολαβητές και 
εκπροσώπους ευπαθών ομάδων για την παραγωγή υλικού προαγωγής υγείας, προσαρμοσμέ-
νο στις επικοινωνιακές ανάγκες κάθε ομάδας-στόχου/κοινότητας (πχ. νέοι, μαθητές, γυναί-
κες, μετανάστες, ΡΟΜΑ, ομοφυλόφιλοι).

2.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

2.2.1. Δράσεις για την προώθηση του εθελοντισμού
Το Γραφείο Εθελοντισμού διατηρώντας ενεργό Μητρώο Εθελοντών ενισχύει τις δράσεις του 
ΚΕΕΛΠΝΟ. Από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2012 προσελκύστηκαν 34 νέοι εθελο-
ντές/ εθελόντριες. 



2.2.2. Συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών
Το Γραφείο Εθελοντισμού διατηρεί συνεργασία με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Υγεία, 
με την οργάνωση της Επιτροπής «Κοινωνικού Διαλόγου» (ΕΚΔ) και της Επιτροπής «Συνεργα-
σίας Κοινωνικών Φορέων» (ΕΣΥΚΟΦ) και μέσω δικτύωσης με άλλες οργανώσεις (πχ. Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα). 
Στόχος των επιτροπών είναι η:
• Επαφή με ομάδες πληθυσμού, όπου απευθύνεται το έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ
•  Μελέτη δυσχερειών καθημερινής πρακτικής (επίλυση προβλημάτων αναφορικά με επαγ-

γελματική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη) 
• Συμβολή στη σύγχρονη και επικοινωνιακή ενημέρωση του πληθυσμού.
•  Συνεργασία Επιτροπών και Γραφείου Εθελοντισμού, σε θέματα προώθησης, ενίσχυσης, 

οργάνωσης και αξιοποίησης της εθελοντικής προσφοράς. 

2.2.3 Συνεργασία για την Εθνική Αναφορά AIDS για το Global AIDS Response 
Progress Reporting 2012 και το NCPI (National Commitment and Policy 
Instrument)
Συνεργασία με το Γραφείο HIV Λοίμωξης και άλλα γραφεία του Τμήματος Παρεμβάσεων στην 
Κοινότητα για τη σύνταξη της Εθνικής Αναφοράς AIDS για το Global AIDS Response Progress 
Reporting 2012 και για το NCPI (National Commitment and Policy Instrument). Επίσης, το 
Γραφείο Εθελοντισμού συμμετείχε στη συλλογή δεικτών για την Εθνική Αναφορά με στόχο να 
καταλήξουν οι ΜΚΟ σε συναίνεση αναφορικά με τα μέρη των αναφορών που συμπληρώνουν. 

2.2.4. Σύσταση ομάδας εργασίας ΜΚΟ – στελεχών ΚΕΕΛΠΝΟ για παρέμβαση 
πρόληψης και αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης και ψυχολογικών ζητημάτων 
οροθετικών κρατούμενων 
Στις 13 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με στελέχη του ΚΕΕΛΠΝΟ και μέλη των 
ΜΚΟ, όπου υπήρξε ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Το πακέτο παρέμβασης που κρίθηκε περισσότερο 
δόκιμο αφορούσε σε ενημέρωση για θέματα HIV/AIDS, ηπατίτιδες, φυματίωση και προνοιακά ζη-
τήματα των κρατουμένων και του προσωπικού των φυλακών. 

2.2.5. Ενίσχυση των δράσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ με στελέχη του Γραφείου 
Εθελοντισμού
•  Ενημερωτική παρέμβαση στην περιφερειακή ενότητα των Κυκλάδων–Πάρος για το AIDS 

και τα ΣΜΝ που πραγματοποιήθηκε 25-28 Απριλίου 2012 σε σχολεία, στην κινητή μονάδα 
και με πρόγραμμα δρόμου 

•  Ανάπτυξη εθελοντικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης. Το 
ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης έχει εγγράψει στο μητρώο του γραφείου εθελοντές, οι οποίοι 
συμμετείχαν στις δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ για την 1η Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη 

2.2.6. Συντονισμός υποβολής ΕΣΠΑ για την Ψυχική Υγεία και κατάθεση 
πρότασης για δημιουργία Κέντρου Ημέρας για Εκδιδόμενα Άτομα. 

2.2.7. Επίσκεψη κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ECDC, του Ευρωπαϊκού 
Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παρακολούθησης και Ελέγχου της Τοξικομανίας (EMCDDA) 
Στις 28-29 Μαΐου 2012, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα επίσκεψη κλιμακίου εμπειρογνωμόνων 
του ECDC, του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πα-
ρακολούθησης και Ελέγχου της Τοξικομανίας (EMCDDA), σχετικά με την αξιολόγηση της HIV/
AIDS λοίμωξης στην Ελλάδα. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να παρέχει στοιχεία για την Συνάντηση 
Υψηλού Επιπέδου «AIDS και άλλα μεταδοτικά νοσήματα σε ευπαθείς και περιθωριοποιημένες 
ομάδες πληθυσμού στην Ευρώπη: Μετανάστες, εκδιδόμενα άτομα, χρήστες ναρκωτικών ουσιών». 
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2.2.8. Παρουσίαση βιβλίου «Ζώντας με τον HIV»
Διοργανώθηκε από τη Θετική Φωνή, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και 
Αντιμετώπισης του AIDS, στις 16 Φεβρουαρίου 2012, στο κεντρικό βιβλιοπωλείο «Ελευθε-
ρουδάκης». 

2.2.9. Έρευνα EMIS (European MSM Internet Survey)
Είναι ερευνητική προσπάθεια πανευρωπαϊκής εμβέλειας για τους γκέι άνδρες και τη σεξουαλι-
κή υγεία. Υλοποιήθηκε στην Ελλάδα από τον σύλλογο Θετική Φωνή με οικονομική ενίσχυση 
του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

2.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
2.3.1. Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ» - Πρόγραμμα«Εκπαίδευση προσωπικού 
που θα στελεχώσει τους χώρους υποδοχής/κράτησης ή τις ιατρικές κινητές 
μονάδες υποστήριξης προσφύγων».
Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010, με συμ-
μετοχή των φορέων που έχουν αναλάβει έργα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Πραγματοποιή-
θηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2012 στο ΥΥ και συζητήθηκαν θέματα για την μεγαλύτερη αποτε-
λεσματικότητα της εκπαίδευσης. 

2.3.2. Πρόγραμμα «Δημόσια Υγεία 2008-2013» 
Στις 16 Ιανουαρίου 2012 υλοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης στο ΥΥ για τα Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημόσια Υγεία 2008-2013». 

2.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
•  Workshop γνωριμίας «Street Worker Κυβερνητικών και ΜΚΟ: Ανταλλαγή τεχνογνωσί-

ας– Εμπόδια–Καλές Πρακτικές» (30/3/2012), Αθήνα. Διοργανώθηκε από το Γραφείο 
Εθελοντισμού, σε συνεργασία με το Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. (Εισήγηση 
Κ.Κουρέα:«Δράσεις street work στις κάτωθι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για μετανάστες»). 

•  EU workshop «Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe – 
PROMOVAX»(28-29/6/2012), Βρυξέλλες (Κ.Κουρέα)

•  9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας (26-28/3/2012), Αθήνα 
(Εισήγηση Κ. Κουρέα:«Ψυχοκοινωνική παρέμβαση του ΚΕΕΛΠΝΟ στα Κέντρα Πρώτης 
Υποδοχής Μεταναστών στον Έβρο»). 

•  Σεμινάριο στα Κέντρα Υποδοχής Μεταναστών για στελέχη στα ΚΥ (20/2/2012). Αναπτύ-
χθηκαν θέματα όπως «Είδη και Αίτια Μετανάστευσης», «Το ψυχολογικό Προφίλ του με-
τανάστη στα Κέντρα Υποδοχής», «Trafficking & Smuggling: Το φαινόμενο στην Ελλάδα, 
αναγνώριση πιθανών θυμάτων και νομικό πλαίσιο», «Διαπολιτισμική Επικοινωνία», «Πρό-
σβαση Αλλοδαπών με ή χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», 
«Υγειονομικό Προφίλ Μεταναστών στην Ελλάδα» (Κ. Κουρέα)



3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΣ & 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ TRAFFICKING

Υπεύθυνη: Αδράμη Όλγα

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το Γραφείο Μετακινούμενων Πληθυσμών, Μελέτης & Αντιμετώπισης Traffi cking έχει τους ακό-Trafficking έχει τους ακό- έχει τους ακό-
λουθους στόχους: 
1. Επιτήρηση και περιφρούρηση της Δημόσιας Υγείας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
2. Προσφορά ειδικής βοήθειας στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες με έμφαση στα παιδιά, 

ασθενείς, εγκύους, άτομα με αναπηρίες κ.ά
3. Συστηματική πρώτη καταγραφή των προβλημάτων υγείας, για να διευκολυνθεί το έργο 

του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης.
4. Εμβολιασμός σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Για τους σκοπούς αυτούς γίνεται: 
•  Διασύνδεση και συνεργασία με τοπικές αρχές (ΔΥΠΕ, Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Λιμεναρχείο, 

Αστυνομία, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας)
• Κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος σε συνεργασία με τις τοπικές ΔΥΠΕ
• Άμεση επί τόπου αντιμετώπιση ή/και παραπομπή των επειγόντων περιστατικών.
• Εμβολιασμός των ενηλίκων και των παιδιών, όπου υπάρχει ένδειξη
• Ψυχοκοινωνική στήριξη του πληθυσμού.

3.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

3.2.1. Πρόγραμμα «Προάσπιση και προαγωγή υγείας και ψυχοκοινωνικής 
στήριξης στους τσιγγάνους που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή του 
Βοτανικού» από 14 Ιουλίου 2011 έως 29 Ιουλίου 2012.
Σκοπός των παρεμβάσεων ήταν η ενημέρωση και καταγραφή του πληθυσμού και των ανα-
γκών του για θέματα δημόσιας υγείας και ατομικής υγιεινής, η αξιολόγηση του επιπέδου υγεί-
ας τους με έμφαση στα λοιμώδη νοσήματα και ο εμβολιασμός των παιδιών, για την αποφυγή 
ενδημιών στον καταυλισμό.
Συγκεκριμένα, κινητή ιατρική μονάδα με εξειδικευμένο προσωπικό (Ιατροί, Νοσηλευτές, Ψυχολό-
γοι), πραγματοποίησε παρέμβαση στην περιοχή του Βοτανικού, από 14 Ιουλίου 2011 έως 29 Ιου-
λίου 2012 (Η παρέμβαση τερματίσθηκε λόγω της καταστροφής του καταυλισμού από πυρκαγιά).
Κατά το παραπάνω διάστημα έγινε κλινική εξέταση και ενημέρωση των βιβλιαρίων σε 434 
παιδιά του καταυλισμού, όπου εντοπίστηκαν ελλείψεις εμβολίων. Χορηγήθηκαν 355 δόσεις 
εμβολίων (βλ. Πίνακα 4), πραγματοποιήθηκε κλινική εξέταση σε 751 άτομα και ελήφθησαν 
408 ψυχοκοινωνικά ιστορικά.

Πίνακας 4. Δόσεις εμβολίων που χορηγήθηκαν σε καταυλισμό αθίγγανων στον 
Βοτανικό

Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς
Πολιομυελίτιδα, Τέτανος, Διφθερίτιδα
Ανεμεβλογιάς 
Ηπατίτιδας Β
Αιμόφιλου Influenza 
Ηπατίτιδας Α 
Τετάνου, Διφθερίτιδας Ενηλίκων

61
75 
29
70 
24
58
38
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3.2.2. Πρόγραμμα «Προάσπιση και προαγωγή της υγείας καθώς και 
ψυχοκοινωνικής στήριξης στους Έλληνες τσιγγάνους»
Τα ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, υλοποίησε το Πρόγραμμα «Προ-
άσπιση και Προαγωγή Υγείας και Ψυχοκοινωνική Στήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων», για το 
2012. Το Πρόγραμμα έχει σαν αντικείμενο τις κλινικές εξετάσεις, τον εμβολιασμό των παιδι-
ών, την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων με συνεργασία τοπικών φορέων, με Κινητές 
Μονάδες κλιμακίου του ΥΥ (Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης), σε καταυλισμούς 
αθίγγανων.

• Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εμβολιασμοί:
•  Καταυλισμός τσιγγάνων στα Εξαμίλια Κορινθίας (11-13 Ιανουαρίου 2012 και 13-14 

Σεπτεμβρίου 2012): Εμβολιάσθηκαν 102 παιδιά και πραγματοποιήθηκαν 182 δόσεις 
εμβολίων.

•  Καταυλισμός τσιγγάνων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Δήμου Αλεξανδρείας, Νομού Ημα-
θίας (30 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2012 και 7-8 Δεκεμβρίου 2012). Πραγματοποιήθηκαν 136 
δόσεις εμβολίων σε 109 παιδιά.

• Μέγαρα (19-20 Ιουλίου 2012). Πραγματοποιήθηκαν 40 δόσεις εμβολίων σε παιδιά.
•  Καταυλισμοί τσιγγάνων στην Αγία Τριάδα και Αργολικό Ναυπλίου (26- 27 Ιουλίου 2012, 

Αργολίδα). Πραγματοποιήθηκαν 13 δόσεις εμβολίων σε παιδιά.
•  Mενίδι (5-6 Νοεμβρίου και 13-14 Νοεμβρίου 2012). Εμβολιάστηκαν 180 παιδιά και 

πραγματοποιήθηκαν 237 δόσεις εμβολίων.
•  Καταυλισμοί Βραχνέικα, Δήμος Παραλίας και Ριγανόκαμπος (9,10 και 11 Νοεμβρίου 

2012 Αχαϊα). Πραγματοποιήθηκαν 97 δόσεις εμβολίων σε παιδιά.

• Για το έτος 2012 χορηγήθηκαν 849 εμβολιαστικές δόσεις ως εξής:
• 158 δόσεις εμβολίου MMR (ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα) 
• 110 δόσεις εμβολίου Δ.Τ.Κ.Π (TETRAVAC)
• 39 δόσεις εμβολίου Διφθερίτιδας Τετάνου Ενηλίκων dT
• 132 δόσεις εμβολίου Ηπατίτιδας Α (Havrix) 
• 48 δόσεις εμβολίου Αιμοφίλου της Ινφλουέντσας Β (Hiberix)
• 88 δόσεις εμβολίου Ανεμευλογιάς (Varilrix,Varivax)
• 103 δόσεις εμβολίου Μηνιγγιτιδόκοκκου (Menomune) 
• 59 δόσεις εμβολίου Ηπατίτιδας Β (Engerix)
• 110 δόσεις εμβολίου διφθερίτιδας, τέτανου, κοκκύτη, πολυομυελίτιδας (tetravac)
• 2 δόσεις εμβολίου πνευμονίκοκου (Synflorix)

3.2.3. Πρόγραμμα «Προάσπιση υγείας σε καταυλισμούς αλλοδαπών 
προσφύγων αιτούντων άσυλο» στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής 
Για την υλοποίηση του Προγράμματος συνεργάστηκαν το ΚΕΕΛΠΝΟ (κλινική εξέταση και δι-
ερεύνηση κρούσματος λοιμώδους νοσήματος, εμβολιασμός, συμπλήρωση ιατρικής καρτέλας, 
ηλεκτρονική καταχώρηση), η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης (προγραμματισμός, 
συντονισμός και έλεγχος), η Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥ (για θέματα υγειονομικής φύσης, 
διάθεσης εμβολίων και διενέργειας εμβολιασμών) και η 1η Υγειονομική ΠΕ με τα Νοσοκομεία ΓΝΝ 
Πατησίων, Πολυκλινική και Παμμακάριστος (ακτινογραφίες και λοιπές παραπομπές).
Οι δράσεις του Προγράμματος αφορούσαν σε:
• Κλινική εξέταση των αιτούντων άσυλο
• Λήψη ατομικού και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού και ψυχοκοινωνική στήριξη 
• Αξιολόγηση του επιπέδου υγείας των αιτούντων άσυλο με έμφαση στα λοιμώδη νοσήματα.
• Ακτινολογικό και εργαστηριακό έλεγχο εάν κρίνεται αναγκαίο από τον θεράποντα ιατρό
Έως και τον Σεπτέμβριο 2012, όπου έληξε το πρόγραμμα, εξυπηρετήθηκαν 1.176 άτομα (846 
άνδρες, 190 γυναίκες, 140 παιδιά).



4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Υπεύθυνος: Δαμάσκος Παναγιώτης

4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων οργανώνει, υλο-
ποιεί και ελέγχει επιστημονικές δραστηριότητες, όπως η ψυχοκοινωνική στήριξη ασθενών με 
λοιμώξεις, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και ο σχεδιασμός υπηρεσιών εξυπηρέτησής 
τους. Επίσης, συντονίζει την συνεργασία του ΚΕΕΛΠΝΟ με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
που δραστηριοποιούνται εθελοντικά κατά των ειδικών λοιμώξεων.
Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν:
1. Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας που αφορούν οροθετικά άτομα 
2. Κοινωνική στήριξη σε ατομικό επίπεδο 
3. Ατομική ψυχολογική στήριξη οροθετικών και οικείου περιβάλλοντος 
4. Παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής σε θέματα πρόληψης AIDS/ΣΜΝ και αντιμετώπισης 

οροθετικών ατόμων 
5. Θεσμικές παρεμβάσεις όταν αυτές κρίνονται απαραίτητες 
6. Παρεμβάσεις σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες όπως χρήστες τοξικών ουσιών, μετανάστες, 

εκδιδόμενα άτομα, άτομα με ομοερωτικό προσανατολισμό κ.α.
7. Επισκέψεις κατ’οίκον, παρακολούθηση περιστατικών στον χρόνο 
8. Συνεργασία με ΜΕΛ για κοινωνικοπρονοιακά θέματα οροθετικών και πρόσβασης στην θε-

ραπεία
9. Στήριξη εργαζομένων ΚΕΕΛΠΝΟ σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
10. Εκπαίδευση στελεχών υγείας και άλλων υπηρεσιών σε θέματα αρμοδιότητας του Γραφεί-

ου, όπως διαχείριση περιστατικών, συμβουλευτικής, αντιμετώπισης στιγματιστικών στά-
σεων κ.α. 

4.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

4.2.1. Ψυχοκοινωνική Στήριξη και Συμβουλευτική σε Ατομικό και Οικογενειακό 
επίπεδο
Το Γραφείο δέχεται καθημερινά αιτήματα από οροθετικά άτομα για την επίλυση κοινωνικών 
ζητημάτων ή ζητημάτων κοινωνικής πρόνοιας. 
•  Στήριξη οροθετικών ατόμων για διεκπεραίωση υποθέσεων τους. Κατά τη διάρκεια του 

έτους υπήρξαν 65 τέτοια περιστατικά. Για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων (π.χ. έκδοση 
Πιστοποιητικού Κοινωνικής Προστασίας, αιτήσεις για άδεια διαμονής, διακανονισμός με 
ασφαλιστικό φορέα για πρόσβαση στην αγωγή), ήταν συχνά απαραίτητη η συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες όπως Ασφαλιστικά Ταμεία, Πρόνοια, Κέντρα Αναφοράς και ΜΕΛ.

•  Περιστατικά τα οποία παρακολουθούνται σε σταθερή βάση. Θέματα που αντιμετωπίζονται 
είναι αντιμετώπιση ενδοοικογενειακών και εργασιακών προβλημάτων, οργάνωση ιδιωτι-
κού βίου, οικονομική αστάθεια κ.α. Υπήρξαν 95 ανάλογα περιστατικά το 2012.

•  Επισκέψεις μη οροθετικών ατόμων για ενημέρωση σχετικά με το AIDS ή ζητήματα σχέσε-
ων με οροθετικά άτομα. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξαν 18 περιπτώσεις.

• Οικονομική ενίσχυση άπορων οροθετικών ατόμων. Αφορά σε: 
 - Οικογένειες με οροθετικά παιδιά
 - Αλλοδαπούς που δεν δικαιούνται επίδομα της Πρόνοιας.
 - Ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας που δε μπορούν να εργαστούν. 
 - Αποφυλακισθέντες στην προσπάθεια τους για επανένταξη. 
 - Άτομα που επιθυμούν να εργαστούν και χρειάζονται στήριξη για την έναρξη εργασίας.

Το πρώτο εξάμηνο του 2012 δόθηκε το ποσό των 10.000 € και το δεύτερο εξάμηνο του 2012 
το ποσό των 17.000 €. Η οικονομική στήριξη γίνεται είτε μέσω της παροχής δελτίων τροφίμων 
(47 περιπτώσεις), είτε καλύπτοντας βασικές αναγκεςεπιβίωσης (20 περιπτώσεις), είτε μέσω 
απευθείας κάλυψης εξόδων, όπως για έκδοση άδειας παραμονής (πέντε περιπτώσεις), για 
αποκλειστική νοσοκόμα, ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες (δύο περιπτώσεις), δικαστικά έξοδα 



Απολογισμός δράσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ 2012

107

(τρεις περιπτώσεις) και έξοδα διαμονής για περιορισμένο χρόνο σε ξενοδοχείο στην περίπτωση 
αστέγων (επτά περιπτώσεις). Επίσης, το 2012 καλύφθηκαν έξοδα ενοικίου σε 12 περιπτώσεις, 
λογαριασμοί κοινής ωφέλειας σε 11 περιπτώσεις, έξοδα για αγορά βρεφικών ειδών σε τέσσερις 
περιπτώσεις και εισφορά ασφαλιστικού φορέα σε μία περίπτωση.

4.2.2. Παρεμβάσεις σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
• Ανασφάλιστοι οροθετικοί
Το 2012 το Γραφείο διαχειρίστηκε 30 περιστατικά ανασφαλίστων. Κατά περίπτωση χρειάστη-
καν επισκέψεις σε ΜΕΛ, Κοινωνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων και ασφαλιστικούς φορείς.

• Ανήλικοι οροθετικοί
Το 2012 το Γραφείο χειρίστηκε εννέα περιπτώσεις οροθετικών ανηλίκων, ηλικίας 4 - 17 ετών, 
από Ελλάδα, Νιγηρία, Αλβανία, Μολδαβία και Αρμενία. Τα κύρια αιτήματα των παραπάνω 
περιστατικών αφορούσαν θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρόσβασης στην αντιρετροϊκή 
θεραπεία, κάλυψης ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης, οικονομικής ενίσχυσης και ένταξης στο 
σχολικό περιβάλλον.

• Οικογένειες με οροθετικά μέλη
Στο Γραφείο απευθύνθηκαν 27 οικογένειες (από Ελλάδα, Νιγηρία, Κένυα, Καμερούν, Ρουμα-
νία, Σομαλία, Αλβανία, Σιέρα Λεόνε, Ουκρανία, Αρμενία)για οικονομική, προνοιακή και ψυχο-
λογική στήριξη. 

• Χρήστες τοξικών ουσιών
•  Το 2012 απευθύνθηκαν στο Γραφείο 25 περιστατικά οροθετικών χρηστών εξαρτησιογό-

νων ουσιών με κύρια αιτήματα την διασφάλιση στέγασης, την πρόσβαση στην αντιρε-
τροϊκή θεραπεία, την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη.

•  Συνεχίστηκε η συνεργασία με το πρόγραμμα «Παρέμβαση» του ΚΕΘΕΑ μέσω της πραγ-
ματοποίησης μηνιαίων ενημερωτικών σεμιναρίων, για την πρόληψη της HIV λοίμωξης 
σε πρώην και νυν εξαρτημένα άτομα. To 2012 έγιναν 12 ενημερώσεις σε 220 ωφελού-
μενους. 

•  Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στο πρόγραμμα «Νόστος» του ΚΕΘΕΑ με θέμα «HIV και 
Ηπατίτιδες». 

•  Στις 18/7/2012 πραγματοποιήθηκε ενημερωτικό σεμινάριο «AIDS και σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενα νοσήματα» στη Μονάδα Οικογενειακής Υποστήριξης «Παρέμβαση» του ΚΕΘΕΑ. Το 
σεμινάριο παρακολούθησαν 45 άτομα (γονείς, σύντροφοι και αδέρφια των μελών).

• Εκδιδόμενοι άντρες
Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων σε συνεργασία 
με το Γραφείο Αγωγής Υγείας και Ενημέρωσης Κοινού, υλοποίησε πρόγραμμα δρόμου (Street 
Work) στο κέντρο της Αθήνας, με ομάδα στόχο τους εκδιδόμενους άνδρες.
Αποτελέσματα παρέμβασης: 
Κατά την διάρκεια του 2012 πραγματοποιήθηκαν 101 εξορμήσεις. Αρχικά, αξιοποιήθηκαν για 
την χαρτογράφηση των περιοχών και την ένταξη της ομάδας των streetworkers στο πεδίο. 
Στις παρεμβάσεις προσεγγίστηκαν τα ίδια τα άτομα και πιθανοί πελάτες τους, στο δρόμο ή σε 
πιάτσες και σε άλλους κλειστούς χώρους όπου συχνάζουν. 

•  Κλειστοί χώροι παρέμβασης που συχνάζουν εκδιδόμενα άτομα (κινηματογράφοι προβο-
λής ταινιών ενηλίκων, crusing club, σάουνες, μπαρ, ξενοδοχεία και άλλα καταστήματα).

•  Ανοιχτοί χώροι- ατομικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Άρεως, στον κήπο 
του Ζαππείου, στη Σωκράτους και γύρω από την πλατεία Κοτζιά, Ομονοίας και Κου-
μουνδούρου, και στη Λ.Αθηνών. Συνολικά, έγιναν παρεμβάσεις σε 1817 εκδιδόμενους 
αλλά και πελάτες. Στην συντριπτική πλειοψηφία οι εκδιδόμενοι άνδρες είναι αλλοδαποί 
(95%-98% κυρίως από Αφγανιστάν, Ιράν, Αλβανία, Μαρόκο, Συρία) ενώ οι πελάτες 
Έλληνες. Παραπέμφθηκαν για ιατρικές εξετάσεις και εξέταση HIV στις κινητές μονάδες 
του ΚΕΕΛΠΝΟ. Στη διάρκεια του προγράμματος επτά εκδιδόμενοι άντρες λειτούργησαν 
ως ενδιάμεσοι μεσολαβητές.



• Εκδιδόμενα διεμφυλικά άτομα Μέσω του προγράμματος προσεγγίσθηκαν διεμ-
φυλικά ή παρενδυτικά άτομα, που εκπορνεύονται σε συγκεκριμένους δρόμους (Λ. 
Αθηνών και Λ. Καβάλας). Στην συντριπτική πλειοψηφία είναι ελληνικής καταγωγής. 
Συνολικά έγιναν 17 παρεμβάσεις.

4.2.3. Διανομή υλικού
Κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων διενεμήθη έντυπο υλικό σχετικά με τον HIV/AIDS, τις 
ηπατίτιδες, ψώρα, φυματίωση (ελληνική, αγγλική, γαλλική, φαρσί, αραβική και βουλγαρική 
γλώσσα) και ειδικό υλικό για την ασφάλεια στις σεξουαλικές πρακτικές των ανδρών που κά-
νουν σεξ  με άνδρες (ελληνική και αγγλική).  Διανεμήθηκαν 8.000 περίπου έντυπα, 5.000 
προφυλακτικά και 1.500 μπρελόκ.

4.2.4. Συμμετοχή σε Δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ
Κατά το 2012, στελέχη του Γραφείου συμμετείχαν στις εξής δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ:
•  πρόγραμμα Υγειονομικής και Ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας
• πρόγραμμα δρόμου (streetwork) του Δ. Αθηναίων,
• ομάδες αποφόρτισης που υλοποιούνται από το Γραφείο Συμβουλευτικού Σταθμού και
• την Τηλεφωνική Γραμμή για το HIV/AIDS. 
• παρεμβάσεις για την HIV λοίμωξη στους Νομούς της ΠΕ Θεσσαλίας (4-18/3/2012)
•  επιμόρφωση επαγγελματιών υγείας στα ΚΥ μεταναστών, που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 

20/2/2012 από το Γραφείο Αγωγής Υγείας και Ενημέρωσης κοινού, σε θέματα μετανάστευσης 
και των συνεπειών στην ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

4.2.5. Διαμόρφωση προτάσεων για τον νέο Κανονισμό Καθορισμού Ποσοστού 
Αναπηρίας 
Το Γραφείο σε συνεργασία με το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα, διαμόρφωσε πρόταση 
προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την υιοθέτηση της διεθνούς ταξι-
νόμησης της λειτουργίας και της αναπηρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στη σωματική 
υγεία. Η πρόταση περιείχε και θεματική για την αποδέσμευση του επιδόματος οροθετικότητας 
από οποιοδήποτε ποσοστό αναπηρίας και την ένταξη κριτηρίων στην χορήγησή του, όπως οι-
κονομικά και εισοδηματικά κριτήρια. 

4.2.6. Συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων έχει συνεχή συ-
νεργασία με ΜΚΟ (Κέντρο Ζωής, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί χωρίς σύνορα, PRAKSIS, Θετική 
Φωνή) για:
• θέματα που αφορούν ατομικά περιστατικά
•  παρεμβάσεις σε ειδικούς πληθυσμούς (οροθετικοί κρατούμενοι, χρήστες, εκδιδόμενα άτομα)
• συνεργασία υλοποίησης προγραμμάτων 
• εκπαίδευση στελεχών και εθελοντών
Επίσης, το Γραφείο συμμετέχει στην Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου, για ζητήματα οροθετικότητας, 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόσβασης στη θεραπεία, παρέμβασης σε ειδικές ομάδες και ενημέρωσης. 

4.2.7. Συνεργασία με Φορείς και Υπηρεσίες
• Συνεργασία με την Κοινωνική και Ψυχολογική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου 
Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Το Γραφείο συνεργάζεται με την Κοινωνική και Ψυχολογική Υπηρεσία του ΓΝ Παίδων «Η 
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» για τη διευθέτηση ζητημάτων λήψης φαρμακευτικής αγωγής των ανασφάλι-
στων οροθετικών παιδιών, την εξασφάλιση στέγης, την ψυχοκοινωνική και οικονομική υπο-
στήριξη αυτών και των οικογενειών τους. Από την αρχή του 2012 διευρύνθηκε η συνεργασία 
του Γραφείου με την Α΄ Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΓΝ Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», μέσω της 
συμμετοχής στελέχους του Γραφείου στις εβδομαδιαίες κλινικές ομάδες που διαχειρίζονται 
κλινικά περιστατικά.
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•  Συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Κρατουμένων «Άγιος 
Παύλος» των φυλακών Κορυδαλλού 

Στα πλαίσια της συνεργασίας με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με τη Διευθύντρια και την Κοινωνική Λειτουργό των φυλακών Κορυδαλλού, για την 
διερεύνηση των αναγκών του Νοσοκομείου σε σχέση με τους οροθετικούς κρατουμένους. 

• Συνεργασία με άλλους φορείς και οργανισμούς
Γενικότερα για την διεκπεραίωση θεμάτων αρμοδιότητάς του και για την επίλυση θεμάτων που 
απασχολούν τους ωφελούμενους του, το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθερα-
πευτικών Παρεμβάσεων συνεργάζεται άμεσα με φορείς όπως ΜΕΛ, Πρόνοιες, ασφαλιστικούς 
φορείς, Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία, Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, Ίδρυμα «Μητέρα», 
Κοινωνικές Υπηρεσίες Ιδρυμάτων «Χαμόγελο του Παιδιού», «Μέριμνα», Ελληνικό Συμβούλιο 
για τους πρόσφυγες, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Υπουργεία, Τμήμα 
Αλλοδαπών (Υπ. Εσωτερικών), Ασφάλεια- Τμήμα μεταγωγών, Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, ΟΤΕ, Συνήγορος του Πολίτη.

4.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

4.3.1. Εκπαίδευση- Επιμόρφωση των στελεχών του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής 
Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων
Τα στελέχη του Γραφείου παρακολούθησαν το 2012 τις παρακάτω εκπαιδευτικές συναντήσεις: 
•  9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας «Η υγεία των Ελλήνων 

υπό το φως των νέων Επιδημιών» (26-28/3/2012), Αθήνα
•  Ημερίδα για την διαμόρφωση ζητημάτων δεοντολογίας της έρευνας στο ΠΠ Horizon 2020 

και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 
(3/4/2012), Αθήνα

•   «Πρόοδος στην πρόληψη της μετάδοσης της Ηπατίτιδας Β & C με το αίμα: Λανθάνουσα 
Ηπατίτιδα Β και νέες απειλές»(17/5/2012), ΣΚΑΕ 

• Σεμινάριο για εκπαίδευση στελεχών στην εκπροσώπηση του ΚΕΕΛΠΝΟ στα ΜΜΕ,
• «Επικοινωνώ, άρα υπάρχω» (25/5/2012), Αθήνα
• 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS (23-25/11/2012), Αθήνα
• Διημερίδα «Ελληνική δικαιοσύνη,νομοθεσία και HIV/AIDS»(10-11/12/2012), Αθήνα 
•  15η Εθνική Συνάντηση «Όφελος και αποτελεσματικότητα του συστήματος Αιμοεπαγρύ-

πνησης πρόοδος στη Ελλάδα και διεθνώς» (14/12/2012), ΣΚΑΕ

4.3.2. Συμμετοχή του Γραφείου στην ομάδα αξιολόγησης και διάχυσης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας EMIS
Η EMIS (European MSM Internet Survey) αποτελεί μία ερευνητική προσπάθεια Ευρωπαϊκών 
επιστημονικών κέντρων, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 180.000 άνδρες που κά-
νουν σεξ με άνδρες. Η μελέτη υποστηρίχθηκε από τοπικές, εθνικές και διεθνείς Ομοφυλοφι-
κές/Λεσβιακές και HIV οργανώσεις καθώς και από κοινωνικά οnline δίκτυα. Η έρευνα υλοποι-
ήθηκε στην Ελλάδα από τη «Θετική Φωνή» και ενισχύθηκε οικονομικά από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Το 
Γραφείο συμμετείχε στην ομάδα αξιολόγησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

4.4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
•  Πρόγραμμα «Υλοποίηση δράσεων ιατρικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών αλλοδαπών 

υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που ενδεχομένως χρήζουν διε-
θνούς προστασίας στην περιοχή του Έβρου», Αλεξανδρούπολη (5/4/2012). Το Γραφείο 
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων συμμετείχε στην οργά-
νωση της συνάντησης.

•  Σεμινάριο στο ΚΕΘΕΑ «ΕΞΕΛΙΞΙΣ» με θέμα:«Ορθή χρήση του προφυλακτικού για την πρό-
ληψη από τα ΣΜΝ» (3/5/2012).

•  Σεμινάριο για ενημερωτές-Κέντρο Πρόληψης HIV «Athens Check Point» Το Γραφείο Ψυχο-
κοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων σε συνεργασία με το Γραφείο 



Συμβουλευτικού Σταθμού και Τηλεφωνικής Γραμμής Λοιμωδών Νοσημάτων, οργάνωσε 
σεμινάριο για στελέχη της ΜΚΟ «Θετική Φωνή». Σκοπός ήταν η εκπαίδευση στελεχών της 
«Θετικής Φωνής» στη συμβουλευτική πριν και μετά την διαγνωστική εξέταση σάλιου για 
HIV. Οι εκπαιδευόμενοι επρόκειτο να εργαστούν στη νέα δομή εξέτασης για HIV «Athens 
Check Point» που λειτουργεί η «Θετική Φωνή» σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Δήμο 
Αθηναίων και απευθύνεται κυρίως σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (6-27 Σεπτεμβρί-
ου 2012)

•  Συμμετοχή στην ημερίδα «Γνωριμία Street Worker Κυβερνητικών και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας – Εμπόδια- Καλές Πρακτικές» Αφορά σε συνδιορ-
γάνωση με τα Γραφεία Εθελοντισμού και Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. 

•  Συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας του ΚΕΕΛΠΝΟ με ECDC/EMCDDA/WHO με θέμα τον 
HIV σε ΧΕΝ στο κέντρο της Αθήνας (28-29/5/2012 και 30/11/2012).

•  Συμμετοχή στην ημερίδα «Γνωριμία Street Worker Κυβερνητικών και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας–Εμπόδια- Καλές Πρακτικές» (30/3/2012).

•  Συμμετοχή στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS με την εργασία: «Πρότυπες παρεμβάσεις 
για την πρόληψη του HIV και των ΣΜΝ. Το πρόγραμμα δρόμου για την ανδρική πορνεία» 

•  Σεμινάριο για επαγγελματίες υγείας που απασχολούνται στα κέντρα υποδοχής μεταναστών 
Το Γραφείο συμμετείχε μαζί με το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης. Οργανώθηκαν δύο σεμινάρια, 
στην Αλεξανδρούπολη (8-9/2/2012) και στην Ορεστιάδα (10-11/2/2012) και αφορούσαν 
την αποτελεσματικότερη διαχείριση δυσχερειών στο εργασιακό περιβάλλον και την ανά-
πτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για τη στήριξη νεοεισερχομένων μεταναστών στα ΚΥ. 
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5. ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ
Υπεύθυνος: Πουλής Σταμάτης

5.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Η κύρια δραστηριότητα των ψυχολόγων στη Δομή, είναι η ψυχολογική στήριξη των φιλοξε-
νουμένων, καθώς και η συμβουλευτική γύρω από θέματα που σχετίζονται με την HIV λοίμω-
ξη. Το 2012, η πλειοψηφία των φιλοξενουμένων είναι αλλοδαποί, οι οποίοι εκτός της HIV λοί-
μωξης, αντιμετωπίζουν σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την παραμονή τους στη χώρα, 
κάτι που τους επιβαρύνει περαιτέρω. Σχετικά με τους Έλληνες φιλοξενούμενους, η αγωνία 
τους για εύρεση εργασίας, συχνά υπερβαίνει την ανησυχία τους για την HIV λοίμωξη. Αυτά 
οφείλονται κυρίως στη βεβαρημένη οικονομική κατάσταση της χώρας, με αντίκτυπο και στις 
συγκεκριμένες ομάδες. 

5.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

5.2.1. Κοινωνικοπρονοιακή και Ιατροφαρμακευτική υποστήριξη 
Στα πλαίσια του έργου της Δομής του ΚΕΕΛΠΝΟ και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 
γονέων ανήλικων παιδιών, συνεχίζεται το πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικής υπηρεσίας 
για γονείς και ψυχοθεραπευτική μέσω παιχνιδιού για παιδιά. Το 2012 η θεραπευτική εργασία 
πλαισιώθηκε από:
• Κοινωνικοπρονοιακή Υποστήριξη 

•  Συμβουλευτική και ενημέρωση των φιλοξενούμενων για προγράμματα που αφορούν 
στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους στην ελληνική κοινωνία

• Παροχή οικονομικών βοηθημάτων, όταν αυτό είναι απαραιτήτως αναγκαίο
•  Αίτημα συνεργασίας με ΟΑΣΑ για δωρεάν μετακίνηση των φιλοξενούμενων της Δομής 

στα ΜΜΜ
•  Αίτημα συνεργασίας με το «Έργον ΚΕΚ» για την δωρεάν εκμάθηση της ελληνικής γλώσ-

σας, με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς των αλλοδαπών οροθετικών
• Συνεργασία με ΜΚΟ και ΜΕΛ Κρατικών Νοσοκομείων
•  Διαμονή εξωτερικών ωφελούμενων σε ξενοδοχείο της Αθήνας για συγκεκριμένο διά-

στημα, με παροχή σίτισης από τη Δομή 
•  Επικοινωνία με τον ΟΚΑΝΑ για τους εξωτερικούς φιλοξενούμενους και εβδομαδιαία 

αποστολή βεβαιώσεων από την κοινωνική λειτουργό του οργανισμού ότι παρακολου-
θούν τα προγράμματα αποκατάστασης.

• Ιατροφαρμακευτική Υποστήριξη
Αναφορικά με την παρακολούθηση φαρμακευτικών αγωγών και την αντιμετώπιση θεμάτων 
υγείας:

•  Ένας φιλοξενούμενος τέθηκε υπό ελεγχόμενη λήψη φαρμάκων, ενώ οι υπόλοιποι δεν 
παρουσίασαν πρόβλημα συμμόρφωσης στην αντιρετροική θεραπεία.

•  Ανεπάρκεια χορήγησης των «απλών» αντιβιοτικών από τα Φαρμακεία των Νοσοκομεί-
ων αντιμετωπίστηκε από τα τρέχοντα έξοδα της Δομής.

5.2.2. Διασύνδεση με Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις 
Με αφορμή το ISO, οργανώθηκε πρόγραμμα επαφών με όλες τις ΜΕΛ. Η συνεργασία με τις 
ΜΚΟ «PRAXIS», «Κέντρο Ζωής», «Θετική Φωνή», «Δεσμός» λειτούργησε επιπροσθέτως θετι-
κά στην κάλυψη των αναγκών των οροθετικών, μέσω της ανταλλαγής ρούχων και προϊόντων 
από δωρεές. 

5.2.3. Δωρεές και Χορηγίες
Οι χορηγίες από εταιρίες καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των φιλοξενούμενων, όσο και των εξω-
τερικών ωφελουμένων (δωρεές σε είδη προσωπικής υγιεινής, χαρτικά και άλλα αναλώσιμα). 



5.2.4. Πιστοποίηση κατά συστήματα ISO 9001, ISO 18001, OHSAS 14001
Με την διαδικασία πιστοποίησης της Δομής, οργανώθηκαν και παγιοποιήθηκαν διαδικασίες 
εισαγωγής και εξαγωγής (intake), παραμονής φιλοξενίας, κριτηρίων εισαγωγής και εξαγωγής 
των φιλοξενουμένων.

5.2.5. Ο ρόλος των εθελοντών στις δράσεις της Δομής
Ο κύκλος των εθελοντών είναι μια ζωντανή διαδικασία, που εναλλάσσεται ανάλογα με τις 
ανάγκες των φιλοξενούμενων. Το τελευταίο εξάμηνο του 2012 υπήρχε δασκάλα ελληνικών 
για ενήλικους και για ανήλικους, εθελόντρια για την στήριξη στην ανεύρεση εργασίας, εργο-
θεραπεύτρια κυρίως για τους αλλοδαπούς, διερμηνέα αραβόφωνο αλλά και γαλλόφωνο για 
την πραγματοποίηση συνεδριών.

6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΓΙΑ ΤΟ AIDS

Υπεύθυνη: Νικολοπούλου Ελισάβετ

6.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Πρόκειται για ενιαία υπηρεσία με κοινή επιστημονική προσέγγιση και στόχους. Κύριο αντικεί-
μενο της είναι η εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε θέματα HIV/ΑIDS και άλλων 
ΣΜΝ, για έγκαιρη και αποτελεσματική πρόληψη, καθώς και αντιμετώπιση των ποικίλων ψυχο-
λογικών και κοινωνικών αναγκών των οροθετικών ατόμων, των ατόμων του περιβάλλοντός 
τους και του κοινού γενικότερα. Απευθύνεται σε:
1. άτομα οροθετικά, σε συντρόφους ή συγγενείς τους, 
2. άτομα που διαγνώσθηκαν πρόσφατα (ανακοίνωση αποτελεσμάτων) 
3. άτομα που προβληματίζονται σε σχέση με θέματα HIV/AIDS, επιθυμούν να κάνουν το δια-
γνωστικό τεστ ή βρίσκονται σε αναμονή αποτελεσμάτων. 
Η πολυεπίπεδη προσέγγιση της πρόληψης και της ψυχοκοινωνικής προσέγγισης του HIV/AIDS και 
των άλλων ΣΜΝ, επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις σε ποικίλους και αλληλοσυναρτόμενους τομείς.

6.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

6.2.1. Κλινικό Έργο
• Συμβουλευτικός Σταθμός
Οι υπηρεσίες του παρέχουν: 

• Ενημέρωση και συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ. 
•  Ψυχολογική στήριξη και μακρόπνοες ψυχοθεραπείες, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο 

για την περαιτέρω συστηματική επεξεργασία θεμάτων που άπτονται του HIV/AIDS αλλά 
και άμεσα σχετιζόμενων ζητημάτων (σεξουαλικότητα, διαφυλικές σχέσεις, βίωμα της 
ασθένειας).

• Κοινωνική εργασία.
• Ψυχιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση 

Κατά το 2012 προγραμματίσθηκαν συνολικά 1.460 συνεδρίες με άτομα που είτε προσήλθαν 
σ’ αυτό το διάστημα για πρώτη φορά (132 νέες περιπτώσεις), είτε συνέχισαν τη συνεργασία 
τους με τον ΣΣ. Επίσης, λειτουργούν δύο Αναλυτικές Ψυχοθεραπευτικές Ομάδες Οροθετικών 
Ατόμων σε εβδομαδιαία βάση, τις οποίες συντονίζει ψυχολόγος του Σ.Σ.

• Τηλεφωνική Γραμμή: αριθμός κλήσεων (210-72.22.222)
Λειτουργεί Δευτέρα–Παρασκευή (9.00-21.00). Δίνει τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο αριθμό 
ατόμων από όλη την Ελλάδα να συζητήσουν ανώνυμα και εμπιστευτικά ιδιωτικά ζητήματα, 
μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης, μέσω της ενημέρωσης και της συμβουλευτικής που παρέχει. 
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Πίνακας 5: Σύνολο κλήσεων Τηλεφωνικής Γραμμής για το 2012 (6.076 κλήσεις).
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Σημ. Η αύξηση των κλήσεων για το μήνα Ιανουάριο σχετίζεται με ενημερωτική εκστρατεία της ΜΚΟ «Θετική 
Φωνή» ενώ η θεαματική αύξηση των κλήσεων κατά τον μήνα Μάιο σχετίζεται με την εφαρμογή της Υγειονομικής 
Διάταξης Αρ. Γ.Υ. 39α/02-04-2012 (ΦΕΚ 1002 Β’) και τις σχετικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις από τα ΜΜΕ και 
το διαδίκτυο. Συνέπεια τούτου, κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο η Τ.Γ. λειτούργησε εκτάκτως σε 24ωρη βάση.

6.2.2. Παροχή Εποπτείας – Ομάδες στήριξης και αποφόρτισης
•  Ανά δεκαπενθήμερο παρέχεται εποπτεία από ψυχολόγο του ΣΣ στους εργαζόμενους της ΤΓ. 
•  Σε εβδομαδιαία βάση από ψυχολόγο του ΣΣ, παρέχεται εποπτεία με συζήτηση περιπτώσε-

ων για το επιστημονικό προσωπικό της Δομής Φιλοξενίας Άπορων Ενηλίκων Οροθετικών. 
•  Σε μηνιαία βάση λειτουργούν τρεις παράλληλες ομάδες στήριξης και αποφόρτισης, με συ-

ντονισμό από τρεις ψυχολόγους του ΣΣ για το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του 
Προγράμματος κινητών μονάδων υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης.

•  Από τον Οκτώβριο 2012 παρέχεται εποπτεία σε εβδομαδιαία βάση από δύο ψυχολόγους 
του ΣΣ στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα Athens Check Point.

•  Από τον Οκτώβριο 2012 παρέχεται μηνιαία ομάδα αποφόρτισης από δύο ψυχολόγους 
του ΣΣ και τον υπεύθυνο του Γραφείου, στους εργαζόμενους του προγράμματος«Athens 
Check Point».

6.2.3. Παραπομπές
Γίνονται προς όλες τις κατάλληλες και αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα, ανάλογα με το αίτημα. 
 

6.2.4. Εργαστήρι «Δημιουργικής Γραφής»
Λειτούργησε σε εβδομαδιαία βάση στο ΣΣ για ένα κύκλο οκτώ συναντήσεων. Απευθύνονταν 
σε οροθετικά άτομα και πραγματοποιήθηκε από εθελόντρια του ΚΕΕΛΠΝΟ.

6.2.5. Συλλογή Δεδομένων
Συστηματική καταγραφή και περαιτέρω δυνατότητα αξιολόγησης χαρακτηριστικών και των 
ψυχοκοινωνικών αναγκών σε θέματα HIV/AIDS, μέσα από σύστημα παροχής υπηρεσιών. Για 
όλα τα άτομα που απευθύνονται στη ΤΓ και τον ΣΣ γίνεται ανώνυμη καταχώρηση των δεδο-
μένων, με βάση ένα δελτίο προκωδικοποιημένων πληροφοριών στην ΤΓ και ειδικά διαμορφω-
μένων ερωτηματολογίων στο ΣΣ. Στόχος η συστηματοποίηση της κλινικής εικόνας του πλη-
θυσμού που απευθύνεται στο Γραφείο, η διερεύνηση αποτελεσματικότερων τρόπων κάλυψης 
των αναγκών του κοινού και η διάδοση των παραπάνω αποτελεσμάτων στο πλαίσιο επιστημο-
νικών εργασιών ή/και ερευνητικών προγραμμάτων. 
Εντός του 2012 άρχισαν προκαταρκτικές ενέργειες για την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων.



6.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα HIV/AIDS και η συνεχιζόμενη κατάρτιση 
του προσωπικού των ΣΣ/ΤΓ. Περιλαμβάνουν σεμινάρια σε ειδικευόμενους ή επαγγελματίες 
(ψυχικής) υγείας και σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και υπεύθυνους αγωγής υγείας. Επίσης, 
παρέχεται πρακτική άσκηση και ενημέρωση φοιτητών ή/και επαγγελματιών. Το 2012 πραγ-
ματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

6.3.1. Κατάρτιση προσωπικού
•  Παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου «Σύγκρουση και συμφιλίωση σε ομάδες, ζεύ-

γη, οικογένεια και κοινότητα» του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας και της Ελληνικής 
Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης & Οικογενειακής Θεραπείας. Αθήνα, Μάιος 2012 (Γουναρο-
πούλου Μ.).

•  Παρακολούθηση του Σεμιναρίου «Τεχνικές Επικοινωνίας» που διοργάνωσε το Γραφείο 
Εκπαίδευσης του ΚΕΕΛΠΝΟ Ιούνιος 2012 (Μ. Κωνσταντινίδη).

6.3.2. Εκπαίδευση επαγγελματιών
•  Το επιστημονικό προσωπικό του ΣΣ συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νοσοκομεί-

ου «Α. Συγγρός» για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012, με μία εισήγηση για τους ειδικευό-
μενους γιατρούς στους στόχους, τη λειτουργία και τις δράσεις των ΣΣ/ΤΓ, και με ένα κύκλο 
οκτώ εισηγήσεων για τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της HIV λοίμωξης, που απευθύνονταν 
στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ειδικότερα, έγιναν εισηγήσεις στα κάτωθι:
 - Ψυχοσωματική προσέγγιση της ασθένειας
 - Συμβουλευτική πριν και μετά το διαγνωστικό τεστ
 -   Η διάγνωση της HIV λοίμωξης ως κομβικό σημείο βίωσης της καθημερινότητας, στη 

σκιά του στίγματος
 -   Ψυχολογική υποστήριξη – ψυχοθεραπεία στη δημόσια περίθαλψη: επανασύνδεση με 

τη ζωή
 - Τα οφέλη και η λειτουργία της θεραπευτικής ομάδας στη δημόσια περίθαλψη.
 - Ζητήματα επικοινωνίας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με ασθενείς.
 - Επαγγελματική εξουθένωση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

•  Σεμινάριο «Μιλώντας σε εφήβους για την HIV λοίμωξη μέσα στην κοινότητα» στην επι-
στημονική ομάδα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού–Κέντρο Υγείας Παιδιού Καισαριανής 
(Μάρτιος 2012).

•  Εκπαιδευτική παρέμβαση από την υπεύθυνη του ΣΣ/ΤΓ, με θέμα: «Μιλώντας σε παιδιά, 
εφήβους και γονείς για θέματα σεξουαλικότητας», στους ψυχολόγους και κοινωνικούς λει-
τουργούς της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας «1107» του ΕΚΚΑ (Απρίλιος 2012).

•  Συνεργασία με το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για την οργάνωση εκπαίδευσης 
στους εργαζομένους του Προγράμματος Athens Check Point (οργάνωση της ΜΚΟ «Θετική 
Φωνή» με συνεργασία του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα και του Δήμου Αθη-
ναίων). Συμμετοχή τριών ψυχολόγων του ΣΣ. με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Σεπτέμβρι-
ος-Οκτώβριος 2012)

6.3.3. Εκπαίδευση σπουδαστών
•  Ενημέρωση από τον κοινωνικό λειτουργό σε τέσσερις σπουδαστές των ΤΕΙ Κοινωνικής 

Εργασίας, που προσήλθαν στο ΣΣ στο πλαίσιο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας για τον HIV.
• Παροχή πρακτικής άσκησης στην ΤΓ σε τελειόφοιτη φοιτήτρια ψυχολογίας. 

6.4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

6.4.1. Ομιλίες
•  Ενημερωτική ομιλία για την HIV λοίμωξη στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη (συνολικά 

100 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και των Α’ Β’ και Γ’ Λυκείου) για τη διαδραστική εκπαιδευ-
τική προσέγγιση (Ιανουάριος Φεβρουάριος 2012).

•  Τρίωρη παρέμβαση για τη HIV λοίμωξη από τον κοινωνικό λειτουργό του ΣΣ σε ομάδα 
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ανηλίκων του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Προηγήθηκε ενημερωτική επί-
σκεψη και συνεργασία του υπευθύνου του Κέντρου στο ΣΣ (Ιανουάριος 2012).

•  Συμμετοχή του Γραφείου στο διήμερο εργασιών που διοργανώθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ στο 
πλαίσιο επίσκεψης κλιμακίων των ECDC, WHO/EURO, EMCDDA, EU Civil Society Forum 
και Fundamental Rights Agency for E.U. σχετικά με την HIV λοίμωξη στην Ελλάδα. Η 
υπεύθυνη του Γραφείου απηύθυνε την ομιλία «Supporting People Living with HIV», με 
παρουσίαση της Δομής, του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και του Γραφείου ΣΣ/
ΤΓ (Μάιος 2012).

6.4.2. Συμμετοχές
• Στις συναντήσεις της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου. 
•  Συνάντηση ΤΓ Βοήθειας για Ενήλικες, που διοργάνωσε το ΕΚΚΑ, με στόχο την αλληλογνω-

ριμία των ΤΓ και τη διερεύνηση προώθησης της συνεργασίας τους (Μάιος 2012).
•  Ημερίδα για τα Προγράμματα Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2012 (Ιανου-

άριος 2012)
• Παρουσίαση από τη Θετική Φωνή και το ΚΕΕΛΠΝΟ της έρευνας ΕΜΙΣ (Ιανουάριος 2012).

7. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Υπεύθυνος: Πανταζόπουλος Ιωάννης

7.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Από τον Οκτώβριο του 1996 το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει θέσει σε λειτουργία το μοναδικό στην Ελλά-
δα Οδοντιατρείο για ασθενείς με HIV/AIDS, το οποίο δέχεται ασθενείς από όλη τη χώρα και 
παρέχει υψηλής προτεραιότητας εξειδικευμένη οδοντιατρική περίθαλψη, κάτω από άριστες 
συνθήκες υλικοτεχνικής υποδομής, σύμφωνα με τα πρότυπα των διεθνών οργανισμών σχετι-
κά με τη παροχή ασφαλών οδοντιατρικών υπηρεσιών. Η παρεχόμενη οδοντιατρική περίθαλψη 
περιλαμβάνει το σύνολο των θεραπευτικών πράξεων, οι δε υπηρεσίες παρέχονται ελεύθερα 
σε κάθε οροθετικό άτομο που έχει ανάγκη των υπηρεσιών μας. Η ένταξη των ασθενών στο 
πρόγραμμα της μονάδας προϋποθέτει τη βεβαίωση της οροθετικότητάς τους από την αντί-
στοιχη ΜΕΛ και απαραίτητα στοιχεία του ιστορικού του. Κατά την πρώτη συνεδρία μετά την 
αξιολόγηση του περιστατικού (εκτός των επειγόντων περιστατικών τα οποία αντιμετωπίζονται 
άμεσα) συμπληρώνεται το ιατρικό ιστορικό και αποτυπώνεται η πλήρης οδοντοστοματολογική 
κατάσταση του ασθενούς με προγραμματισμό αντίστοιχων επισκέψεων. 
Η Οδοντιατρική Μονάδα έχει μεταφερθεί στο ΓΝΑ Κοργιαλένειο – Μπενάκειο «Ερυθρός Σταυ-
ρός» και βρίσκεται σε ετοιμότητα επί 24ώρου όλες τις ημέρες, για οδηγίες αντιμετώπισης προ-
βλημάτων και συμβουλευτική παροχή με αντίστοιχα πρωτόκολλα για τις περιπτώσεις επαγγελ-
ματικής έκθεσης οδοντιάτρων σε μολυσματικούς παράγοντες.

7.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Στο Οδοντιατρείο πραγματοποιήθηκαν θεραπευτικές πράξεις (εμφράξεις, απονευρώσεις, καθαρισμοί, 
περιοδοντικές θεραπείες, εξαγωγές κ.α.), μικρές χειρουργικές επεμβάσεις στόματος (χειρουρ-
γικές εξαγωγές, αντιμετώπιση εγκλείστων, ακρορριζεκτομές, βιοψίες, κ.α.), στοματολογικές 
εξετάσεις και αντιμετώπιση αντίστοιχων εκδηλώσεων και προσθετικές εργασίες σε άπορα ή 
οικονομικά ασθενή οροθετικά άτομα μετά από έγκριση της υπηρεσίας.
 



Για το έτος 2012 το γενικό σύνολο οδοντιατρικών πράξεων, όπως 
προκύπτει από τη κίνηση ασθενών ανέρχεται στις 1.334. Ειδικότερα 

πραγματοποιήθηκαν οι εξής πράξεις:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ: 1-1-2012 έως 31-12 -2012

Εμφράξεις 209 

Εξαγωγές 268

Μικρές Χειρουργικές Επεμβάσεις 14

Θεραπείες Περιοδοντίτιδας 44

Θεραπείες Ουλίτιδας 98

Καθαρισμοί 326 

Ακτινογραφίες 89

Αντιμετώπιση Αποστημάτων 5

Αφαίρεση ραμμάτων 39

Στοματολογικές Εξετάσεις 17

Περιστεφανίτιδες 1

 Απονευρώσεις 40

 Εξετάσεις 165

Επείγοντα 19

Μετεξακτικές επιπλοκές - 

Βιοψίες -

Γενικό Σύνολο Οδοντιατρικών Πράξεων 1.334
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VII. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Υπεύθυνη: Πολύζου Αικατερίνη

Γραφεία που υπάγονται στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης7

1. Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
2. Γραφείο Διαχείρισης
3. Γραφείο Μισθοδοσίας
4. Γραφείο Προμηθειών 

5. Γραφείο Εξοπλισμού & Συντήρησης 
 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Υπεύθυνη: Κυριάκη Ειρήνη

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το αντικείμενο του Γραφείου Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είναι να αναζητά προ-
σκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να ενημερώνει όλα τα Γραφεία και Τμήματα του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ. Συλλέγει όλα τα στοιχεία των προτεινόμενων πράξεων και διενεργεί τις απαραίτητες 
διοικητικές ενέργειες. Είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της πορείας του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου στη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων πράξεων. Επιβλέπει την 
εξέλιξη των έργων στο σύνολό τους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Στις αρμοδιό-
τητες του Γραφείου είναι η ενημέρωση της διαχειριστικής αρχής για την πρόοδο κάθε έργου, 
για το οποίο οφείλει να τηρεί ξεχωριστό φάκελο.
Για την υλοποίηση όλων των ενταγμένων έργων αξιοποιούνται και δεσμεύονται πόροι του Γ΄ Κοινοτι-
κού πλαισίου Στήριξης, του ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. 

1.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

1.2.1. Υλοποιούμενα έργα
•  «Υγειονομικός Χάρτης: Διοικητική και συντονιστική υποστήριξη». Υποέργο 1: Ανάπτυξη 

και παραγωγική λειτουργία», συνολικού προϋπολογισμού 2.196.000€.
•  «Εκστρατείες και δράσεις πρόληψης των νοσημάτων». Υποέργο 2: Εθνική Επικοινωνιακή 

εκστρατεία πρόληψης του καρκίνου, συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000€.
• «Ανάπτυξη εθνικού αρχείου νεοπλασιών», συνολικού προϋπολογισμού 1.480.000€.
•  «Cross border Research Center Environment and Health (RCEH)» του Ευρωπαϊκού Δια-

συνοριακού Προγράμματος «European Territorial Cooperation Program Greece-Bulgaria 
2007-2013/Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας», συνολικού προϋ-
πολογισμού 119.000€

1.2.2. Ενταγμένα έργα τα οποία βρίσκονται προς ανάθεση μέσω διαγωνιστικών 
διαδικασιών/αυτεπιστασίας
•  «Πανδώρα: Εθνικής εμβέλειας δράσεις για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και 

την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στα δημόσια νοσοκομεία», συνολικού προϋπολο-
γισμού 2.173.000€.

•  «Διαπίστευση μεθόδων για τα εργαστήρια δημόσιας υγείας στις περιφέρειες Σταδιακής ει-
σόδου, εξόδου και σύγκλισης», συνολικού προϋπολογισμού 797.000€.

•  «Ενίσχυση και αναβάθμιση του περιφερειακού εργαστηρίου δημόσιας υγείας Θεσσαλίας – 



προμήθεια επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, ενίσχυση και αναβάθμιση των 
συστημάτων και των λειτουργιών», συνολικού προϋπολογισμού 564.800€.

•  Ανάπτυξη κέντρου ημέρας εκδιδόμενων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες- «OPEN DOORS», συνολικού προϋπολογισμού 598.400€. 

1.2.3. Έργα προς αξιολόγηση
•  «Πρόγραμμα πρόληψης, ευαισθητοποίησης και προσυμπτωματικών ελέγχων HIV για ευά-

λωτες κοινωνικές ομάδες» συνολικού προϋπολογισμού 825.000€.
•  «Δικτύωση εμβολιαστικών κέντρων και διασύνδεση τους με τις δομές ΠΦΥ-προώθηση εμ-

βολιασμών σε ευάλωτες ηλικιακές ομάδες» συνολικού προϋπολογισμού 1.292.747,90€.
•  «Δίκτυο πρόληψης & ελέγχου της φυματίωσης στο γενικό πληθυσμό και σε ευαίσθητες 

πληθυσμιακές ομάδες στην ελληνική επικράτεια» συνολικού προϋπολογισμού 1.368.530€.
•  «Οργάνωση εθνικού δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, έγκαιρη αντι-

μετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας» συνολικού προϋπολο-
γισμού 940.600€.

•  «Δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» συνολικού προϋ-
πολογισμού 961.470€.

1.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το προσωπικό του Γραφείου παρακολούθησε το 2012 δυο πιστοποιημένα επιμορφωτικά προ-
γράμματα με τίτλο «ΕΣΠΑ-Σχεδιασμός και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων» και 
«Ειδικά Θέματα ΕΣΠΑ» τα οποία οργανώθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης. 

7Να σημειωθεί ότι πλην του Γραφείου Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το οποίο 
οργανώνει και συμμετέχει σε συγκεκριμένες δράσεις για το 2012 και ως εκ τούτου παρουσιάζεται 
αναλυτικότερα, τα υπόλοιπα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης ούτε οργανώνουν 
ούτε συμμετέχουν σε παρεμβάσεις και δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η λειτουργία τους αφορά 
αποκλειστικώς σε διεκπεραίωση πάγιων οικονομικών συναλλαγών του Οργανισμού.
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VIII. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Υπεύθυνη Τμηματάρχης: Τζάλα Ευαγγελία

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων υποστηρίζει και υλοποιεί την ανάπτυξη εθνικών 
αρχείων / μητρών για χρόνια νοσήματα, παρακολουθεί και επιβλέπει την ανάπτυξη του Υγει-
ονομικού Χάρτη και συντονίζει και υποστηρίζει εκπαιδευτικές δράσεις του επιστημονικού και 
διοικητικού προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Γραφεία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων8

1. Γραφείο Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και Σπανίων Νόσων
2. Γραφείο Εκπαίδευσης και Υγειονομικού Χάρτη
3. Γραφείο Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
4. Γραφείο Βιβλιοθήκης & Εθνικών Αρχείων 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΩΝ 
ΝΟΣΩΝ

Υπεύθυνη: Τζάλα Ευαγγελία

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ (ΕΑΝ)
Στόχος του Γραφείου ΕΑΝ είναι η ανάπτυξη του μηχανισμού καταγραφής των νεοπλασιών 
(νέων διαγνώσεων) στην Ελλάδα, με βάση τη διεθνή πρακτική και εμπειρία, το Ευρωπαϊκό Δί-
κτυο για τα Αρχεία Νεοπλασιών (ENCR) και το πρόγραμμα SEER (Surveillance Epidemiological 
Endpoints Results) των ΗΠΑ. 

1.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
1. Ένταξη της «Ανάπτυξης του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με την υπ’ αριθμό 594/22-

2-2012 απόφαση του YY στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 2007-13. Μέσα στο 2012 ολοκληρώθηκε το υποέργο 2 που αφορά στην 
προμήθεια των φορητών υπολογιστών, οι οποίοι θα παραχωρηθούν στα νοσοκομεία για 
την αποκλειστική χρήση των καταγραφέων, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου τους και 
την υποστήριξη του ΕΑΝ.

2. Έγκριση άδειας λειτουργίας αρχείου/επεξεργασίας με ευαίσθητα δεδομένα από την Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 
2, στοιχ. ε’ περ. γγ του Ν.2472/1997, περί «προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα». Για τη μέγιστη διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων, η μεταφορά τους από τα Νοσοκομεία προς το ΕΑΝ μέσω του διαδικτύου και η 
απομακρυσμένη πρόσβαση των καταγραφέων στη διαδικτυακή εφαρμογή πραγματοποιείται 
μόνο με τη χρήση ισχυρών μηχανισμών για την αυθεντικοποίηση των χρηστών της εφαρμο-
γής και την κρυπτογράφηση των μεταφερόμενων δεδομένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυ-
πα (πρωτόκολλο SSL και χρήση εικονικών ιδιωτικών δικτύων VPN). 

3. Αναθεώρηση του «Εντύπου καταγραφής κακοήθους ή οριακής κακοήθειας νεοπλάσμα-
τος» με βάση τη διεθνή πρακτική και τις παρατηρήσεις των καταγραφέων με στόχο την 
ευκολότερη και πλέον αξιόπιστη καταγραφή των νεοπλασιών.

4. Σχεδίαση και υλοποίηση μιας πρωτόλειας μορφής της διαδικτυακής εφαρμογής για την 
αποστολή των συλλεχθέντων δεδομένων στο ΕΑΝ.

5. Συγγραφή  εγχειριδίων για την έντυπη και ηλεκτρονική καταγραφή του καρκίνου στο 
πλαίσιο ανάπτυξης του ΕΑΝ με στόχο την τυποποίηση της καταγραφής.

6. Ανάπτυξη περιοχής πληροφοριών ελεγχόμενης πρόσβασης (intranet) στην ιστοσελίδα 



του ΚΕΕΛΠΝΟ, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι καταγραφείς και η ομάδα του ΕΑΝ 
με κωδικό, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των καταγραφέων.

7. Συνεχής επαφή με τα Νοσοκομεία της χώρας για τη διεκπεραίωση τεχνικών και διοικητι-
κών θεμάτων που αφορούν τη συμμετοχή των νοσοκομείων στο ΕΑΝ και την υποστήριξη 
των καταγραφέων.

8. Διοργάνωση και υλοποίηση της Ημερίδας «Πρόληψη του Καρκίνου & Προαγωγή της Δη-
μόσιας Υγείας: από το ΕΑΝ στο τώρα» (1/2/2012) και του Εργαστηρίου «Παρουσίαση 
του τρόπου καταγραφής των νεοπλασιών στην Ελλάδα» για τους καταγραφείς. Βασικός 
στόχος της ημερίδας ήταν να αναδείξει τις προσπάθειες του YY και του ΚΕΕΛΠΝΟ για την 
ανάπτυξη του ΕΑΝ, καθώς είναι μία δράση ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία της 
δημόσιας υγείας.

1.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1.3.1. Αρχική εκπαίδευση 
Κατά το 2012, ορίστηκαν 186 καταγραφείς (τακτικοί και αναπληρωματικοί) σε 143 Δημόσια 
και Στρατιωτικά Νοσοκομεία καθώς και Ιδιωτικές Κλινικές. Οι καταγραφείς είναι επαγγελματίες 
υγείας, οι οποίοι υπηρετούν ήδη στα νοσοκομεία ως μόνιμο προσωπικό. Η πρώτη εκπαίδευση 
των καταγραφέων πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο «Παρουσίαση του τρόπου καταγραφής 
των νεοπλασιών στην Ελλάδα» (1-2-2012), στο πλαίσιο της ημερίδας «Πρόληψη του Καρκί-
νου και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας: από το ΕΑΝ στο τώρα». Στο Εργαστήριο συμμετείχαν 
103 καταγραφείς από νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές της χώρας. Παρουσιάστηκε αναλυτικά 
το «Έντυπο καταγραφής κακοήθους ή οριακής κακοήθειας νεοπλάσματος» που χρησιμοποι-
είται για τη συλλογή στοιχείων καθώς και μία πρωτόλεια μορφή της διαδικτυακής εφαρμογής 
για την αποστολή των δεδομένων στο ΕΑΝ.

1.3.2. Εκπαιδευτικές ημερίδες
Από το Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2012, η κεντρική υπηρεσία του ΕΑΝ πραγματοποίησε τέσερις 
εκπαιδευτικές συναντήσεις, στην Αθήνα (21- 22/5/2012), Θεσσαλονίκη (29/5/2012), Ηράκλειο 
Κρήτης (7/6/2012) και Πάτρα (14/6/2012). Σε κάθε ομάδα συμμετείχαν οι τακτικοί καταγραφείς 
από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία οι οποίοι επιλέχθηκαν με γεωγραφικά κριτήρια. 

1.3.3. Εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής 
Ανατομικής (ΕΕΠΑ)
Στη συνεχή προσπάθεια για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους καταγραφείς του ΕΑΝ 
και την υποστήριξη του έργου τους, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ΕΕΠΑ μια σειρά επι-
τόπιων τεχνικών εκπαιδεύσεων προγραμματισμένης διάρκειας τριών μηνών. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα απευθυνόταν κυρίως σε Δημόσια Νοσοκομεία, με προτεραιότητα στα ειδικά και σε 
αυτά με παθολογοανατομικό εργαστήριο. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 42 νοσοκομεία, εκ των 
οποίων δύο ειδικά.

1.3.4. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση
Οι καταγραφείς που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στις παραπάνω εκπαιδεύσεις, ορίσθηκαν εκ των 
υστέρων ή αντικατέστησαν άλλους και εκπαιδεύτηκαν σε μικρότερες συναντήσεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Όλες οι παραπάνω εκπαιδεύσεις έγιναν με πόρους του ΚΕΕΛΠΝΟ.

2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΠΑΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΣΝ)
Στόχος του Γραφείου είναι η ανάδειξη και εφαρμογή των βασικών αξόνων του Εθνικού Σχε-
δίου Δράσης για τα ΣΝ και η εναρμόνιση της χώρας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η στρατηγική προσέγγιση για την περίοδο «2008-2013» της 23ης Οκτωβρίου 2007, η οποία 
αναπτύσσει τη Στρατηγική Υγείας της ΕΕ, καθορίζει τις σπάνιες νόσους ως προτεραιότητα για 
δράση δεδομένου ότι η ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων και θεραπειών για τις σπάνιες 
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παθήσεις, καθώς και η διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας για τις παθήσεις αυτές, απαιτούν 
προσεγγίσεις που εμπλέκουν πολλές χώρες προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ασθενών 
για κάθε μελέτη. 

2.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
Τα στελέχη του Γραφείου σε συνεργασία με τη Θεματική Συμβουλευτική Ομάδα για τις Σπάνιες 
Παθήσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ προέβησαν στις παρακάτω ενέργειες:
1. Ολοκλήρωση της πιλοτικής καταγραφής για  τέσσερα επιλεγμένα σπάνια νοσήματα με 

πλήρως τεκμηριωμένη διάγνωση, που ξεκίνησε το 2011, με σκοπό να διερευνηθούν οι 
πιθανές δυσκολίες ως προς την καταγραφή των ΣΝ. Τα νοσήματα αυτά είναι η ινοκυστι-
κή νόσος (ΙΝΚ), η νωτιαία μυϊκή ατροφία (ΝΜΑ), η νόσος Gaucher και η νόσος Pompe. 
Πρόκειται για κληρονομικά νοσήματα με γενετική βάση όχι σποραδικά, και από αυτά η 
ΙΝΚ και η ΝΜΑ απαντώνται συχνότερα συγκριτικά με τα άλλα δύο. Για το λόγο αυτό, 
αποφασίστηκε 3ετής (2009-2011) αναδρομική καταγραφή νέων περιστατικών με πλήρως 
τεκμηριωμένη διάγνωση για την ΙΝΚ και τη ΝΜΑ και 5ετής (2007-2011) για την νόσο 
Gaucher και τη νόσο Pompe. Συνολικά καταγράφηκαν 136 μέχρι και το 2011,ενώ βρί-
σκεται σε εξέλιξη η καταγραφή του 2012. Ταυτόχρονα συζητείται και η επέκταση της κα-
ταγραφής και σε άλλα νοσήματα.

2. Καταγραφή των ειδικών κέντρων για τα ΣΝ. Μετά την πρώτη αποτύπωση της κατάστασης 
στη χώρα μας και βασιζόμενοι στις ευρωπαϊκές συστάσεις για τις προϋποθέσεις που θα πρέ-
πει να πληρούν τα ειδικά κέντρα, στάλθηκε ερωτηματολόγιο στις καταγεγραμμένες κλινικές/
μονάδες/τμήματα και εργαστήρια των νοσοκομείων με σκοπό να αποτυπωθούν στη χώρα 
μας τα ειδικά κέντρα για την αντιμετώπιση των ΣΝ. Βασικοί στόχοι ήταν η συγκέντρωση της 
πληροφορίας για τη διευκόλυνση των ασθενών στη διάγνωση και θεραπεία και η συμμετοχή 
της χώρας μας στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς μεταξύ παρόχων υγειονομι-
κής περίθαλψης και κέντρων εμπειρογνωμοσύνης των κρατών μελών,ιδιαίτερα στον τομέα 
των σπάνιων νόσων (οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου της 9ης Μαρτίου 2011). Αποστάλθηκαν 96 ερωτηματολόγια και ως τώρα έχουμε 36 /45 
απαντήσεις οι οποίες και θα αξιολογηθούν στην πορεία.

3. Συμμετοχή-εκπροσώπηση του Γραφείου στη Συντονιστική Επιτροπή για τα ΣΝ του 
Υπουργείου Υγείας και στις υπο-Ομάδες Εργασίας για: 1.την επιδημιολογία των σπανίων 
παθήσεων και καταγραφή των ασθενών με σπάνιες παθήσεις στην Ελλάδα, 2.τα κέντρα 
αναφοράς για τις σπάνιες παθήσεις, 3.την προώθηση της έρευνας που αφορά τις σπάνιες 
παθήσεις (λόγω της συμμετοχής του ΚΕΕΛΠΝΟ στο E-RARE). 

4. Συμμετοχή στην άτυπη ΟΕ του Υπουργείου Υγείας για την προετοιμασία σχεδίου νόμου για 
τα Σπάνια Νοήματα. 

5. Συμμετοχή του Γραφείου στην ΟΕ για τα Άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ: Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Αναφοράς.

6. Αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου του ευρωπαϊκού προγράμματος E-RARE-2 μέσω 
αλληλογραφίας σε όλους τους ιατρούς που μας γνωστοποίησαν την ενασχόλησή τους 
με ΣΝ στα νοσοκομεία της χώρας, στο πλαίσιο διάχυσης της γνώσης για τις ερευνητικές 
δραστηριότητες για τα ΣΝ στην επιστημονική κοινότητα.

2.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.3.1. Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για Δράση ενάντια στον Καρκίνο 
(European Partnership for Action Against Cancer – EPAAC) 2009-2013.
•  Συμμετοχή του Γραφείου στο Πακέτο Εργασίας για τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για τον 

Καρκίνο, υπό την καθοδήγηση του υπευθύνου του πακέτου, Dr. T.Albreht του National 
Institute of Public Health της Σλοβενίας. Το αποτέλεσμα αυτής συνεργασίας δημοσιεύθη-
κε ως Final Report «National Cancer Control Programmes:Analysis of Primary Data from 
Questionnaires» (http://www.epaac.eu/national-cancer-plans).

•  Διοργάνωση των ετήσιων συναντήσεων της ΟΕ για τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για τον Καρ-
κίνο, της Συντονιστικής Επιτροπής, της Συμβουλευτικής και Συντακτικής Επιτροπής στην 



Αθήνα, 24-26 Σεπτεμβρίου 2012. 
Η Ελλάδα μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ συμμετέχει ως associated partner στο πρόγραμμα, το οποίο σημαί-
νει ότι δεν έχει λάβει καμία οικονομική ενίσχυση για τη συνεργασία αυτή. Τα έξοδα για την πα-
ρακολούθηση των συναντήσεων του εκπροσώπου του ΚΕΕΛΠΝΟ και τα έξοδα για τη διοργάνωση 
της συνάντησης της Αθήνας στις 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2012, καλύφθηκαν με πόρους του 
ΚΕΕΛΠΝΟ ενώ δεν υπήρξε αμοιβή για την εργασία που προσφέρθηκε.

2.3.2. Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα E-RARE-2 (2010-2014) 
Το Γραφείο συμμετέχει στο πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας  (ΓΓΕΤ). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το 7ο Κοινοτικό Πλαίσιο στη θεμα-
τική περιοχή της Υγείας. Οι βασικοί στόχοι του έργου  είναι η ανάπτυξη και χρηματοδότηση 
των εθνικών/ περιφερειακών προγραμμάτων έρευνας στα σπάνια νοσήματα για την εδραίωση 
ενός αποτελεσματικού δικτύου αντιμετώπισης των Σπανίων Παθήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Συντονίστρια χώρα του προγράμματος είναι η Γαλλία και συμμετέχουν 12 χώρες–δημόσιοι 
φορείς, υπουργεία, φορείς χρηματοδότησης έρευνας.

2.3.3. Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα TRANSCAN (2011-2014) 
Το Γραφείο συμμετέχει στο πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας  (ΓΓΕΤ). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το 7ο Κοινοτικό Πλαίσιο στη θεμα-
τική περιοχή της Υγείας. Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι η ενίσχυση του συντονισμού και 
της διασύνδεσης των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων για τον καρκίνο 
για την εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και τη δημιουργία κρίσιμης οικονομικής 
και επιστημονικής μάζας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετέχουν εκπρόσωποι χρηματοδοτικών 
Οργανισμών από 15 χώρες.

2.3.4. Εκπροσώπηση στα προγράμματα EUROPLAN και ORPHANET (Joint 
Action) 
Ως εθνικοί εκπρόσωποι του ΥΥ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για τα 
σπάνια νοσήματα (EUCERD). 

2.3.5.Συμμετοχή και εκπροσώπηση του ΚΕΕΛΠΝΟ στα ΚΟΣΕ (Κομβικά Σημεία 
Επαφής) 
σύμφωνα με την απόφαση του ΥΥ (ΦΕΚ 515 Β’ 5-4-2011), για την καταγραφή, τήρηση και 
επικαιροποίηση των γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν το ΚΕΕΛΠΝΟ και την αποστολή 
τους στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) όπως ορίζει το 
άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

2.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.4.1. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Ιατρικής
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 30/11/12 έως 2/12/2012. Την 1/12/2012 έλαβε χώρα η 
Στρογγυλή Τράπεζα «ΚΕΕΛΠΝΟ - Αρχεία καταγραφής νόσων και ο ρόλος τους στη Δημόσια 
Υγεία» με δύο ομιλίες: «Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ) στο ΚΕΕΛΠΝΟ» και «Το αρχείο 
καταγραφής σπανίων νοσημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ».

2.4.2. Συνέδριο «EUROPLAN ΙΙ»
Το Γραφείο συμμετείχε στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 1η Δεκεμβρίου 
2012 και τις δύο προπαρασκευαστικές συναντήσεις, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμμα-
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τος στρατηγικής για τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις. 

2.4.3. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές 
της Υγείας 
Πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΔΥ το διάστημα 13-15/12/2012 με την ομιλία «Σπάνια Νοσήματα: 
Εναρμόνιση της Ελλάδας με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης–Ενέργειες».

2.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
1. Εργαστήριο «Transnational rare disease research funding policy» που διοργανώθηκε στο 

πλαίσιο του E-RARE-2 στις Βρυξέλλες (17-20/1/2012). Το εργαστήριο διερεύνησε πιθα-
νούς τρόπους χρηματοδότησης της έρευνας για τα ΣΝ στο μέλλον, στην Ευρώπη και διε-
θνώς.

2. Φροντιστήριο «Clinical practice guidelines on rare diseases» που διοργανώθηκε από το 
ΙSS στη Ρώμη (9 -11 Ιουλίου 2012). Επικεντρώθηκε στην εκμάθηση της διαδικασίας 
ανάπτυξης κατευθυντήριων οδηγιών για την άσκηση της ιατρικής που αφορά στα ΣΝ.

3. Εργαστήριο «Inception workshop on national planning for rare diseases» που διοργανώ-
θηκε στο πλαίσιο του EUROPLAN στη Ρώμη (10-11/9/2012). Επικεντρώθηκε στα πλεονε-
κτήματα, μειονεκτήματα και ευκαιρίες για την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης και πο-
λιτικών για τα ΣΝ καθώς και στον προσδιορισμό των σχετικών ενδιαφερομένων μερών. 

4. Εργαστήριο «Inception workshop on national planning for rare diseases» που διοργανώ-
θηκε στο πλαίσιο του EPIRARE στη Ρώμη (10-11/10/2012). Επικεντρώθηκε σε τεχνικά 
θέματα και δυσκολίες που ενδεχομένως να προκύπτουν για έναν ενιαίο τρόπο καταγρα-
φής των ΣΝ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

5. Επιμορφωτικό σεμινάριο «ΕΣΠΑ-Σχεδιασμός και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων 
Πράξεων», που διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-
σης στην Αθήνα (26-30/11/2012).



2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
Υπεύθυνη: Βαρελή Μαρία 

2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το Γραφείο Εκπαίδευσης και Υγειονομικού Χάρτη  έρχεται σε επαφή με τα επιμέρους Τμήματα και 
Γραφεία του Οργανισμού για τη διαπίστωση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού και στη 
συνέχεια συντονίζει και υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα:
1. Έχει το συντονισμό και την υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων.
2. Συντάσσει και διανέμει ερωτηματολόγια αξιολόγησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης με 

σκοπό τη διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας για την επίτευξη των στόχων των προ-
γραμμάτων και τη διαπίστωση τυχόν παραλείψεων.

3. Τηρεί σχετικό αρχείο των υλοποιηθέντων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με το υλικό που 
έχει διανεμηθεί στους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα των ημερίδων, το επιστημονικό 
προσωπικό που συμμετείχε ως ομιλητές. Το αρχείο είναι στη διάθεση του προσωπικού 
του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

4. Εκπονεί διαδικασίες για τον εντοπισμό τυχόν αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. 

Με την ΥΑ 80485/24.6.2008 του ΥΥ «Δημιουργία Χάρτη Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
σκοπό την προστασία και προαγωγή της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών», 
έχει καθορισθεί το ΚΕΕΛΠΝΟ ως φορέας λειτουργίας του Χάρτη Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Γραφείο Εκπαίδευσης και Υγειονομικού Χάρτη ενεργεί προς την κατεύθυνση του σχεδιασμού, 
της παρακολούθησης και του ελέγχου της διαδικασίας συλλογής δεδομένων και της αξιοπι-
στίας αυτών. Για το σκοπό αυτό τα στελέχη του Γραφείου έχουν την ευθύνη συνεργασίας με 
το ΥΥ και την ΕΣΔΥ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Έργου «Ανάπτυξη και Παραγωγική 
Λειτουργία του Χάρτη Υγείας». Πιο συγκεκριμένα:
•  Συνεργάζονται με την ΕΣΔΥ, η οποία έχει αναλάβει την επιστημονική εποπτεία του Έργου 

προκειμένου να τους δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με τα δεδομένα που πρέ-
πει να συλλέγει ο χάρτης, με τις μεθοδολογίες συλλογής αυτών, τον τρόπο ελέγχου της 
αξιοπιστίας των δεδομένων και τέλος την αξιοποίηση αυτών.

•  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραδοτέα της ΕΣΔΥ και τις επιστημονικές εισηγήσεις, εξειδικεύ-
ουν και κατευθύνουν τους αναδόχους υλοποίησης του Έργου και  εποπτεύουν την υλοποί-
ηση του στο πλαίσιο των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

•  Το Γραφείο ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης του ΥΥ για την πορεία του και τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων και προτείνει ενέργειες για την απρόσκοπτη υλοποίηση του 
Χάρτη.

•  Συνεργάζεται με την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΥ προκειμένου να 
διαμορφωθεί το πλαίσιο της βιώσιμης λειτουργίας του Χάρτη Υγείας, μετά τη λήξη της 
χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

2.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
1. Ανεύρεση εκπαιδευτικών αναγκών με συνεχιζόμενη και μεθοδική επικοινωνία και συνερ-

γασίας με όλα τα Τμήματα και τα Γραφεία της Υπηρεσίας
2. Επικοινωνία, επαφή και συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την υλοποίηση εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων από τους πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του ΙΝΕΠ

3. Έλεγχος, Παρακολούθηση, Συντονισμός και Διοικητική Υποστήριξη της υλοποίησης του 
συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ Έργου: Ανάπτυξη και Παραγωγική Λειτουργία του 
Χάρτη Υγείας. Πιο συγκεκριμένα:

• Παρακολούθηση εισροής παραδοτέων
•  Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

των παραδοτέων του Έργου
•  Αντιπροσώπευση του Γραφείου σε συναντήσεις εργασίας στο ΥΥ και στην αντίστοιχη Ομά-

δα Διοίκησης Έργου στην ΕΣΔΥ
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•  Παραλαβή, διαχείριση και απάντηση σε αιτήματα φορέων, ιδιωτών αλλά και της Πολιτικής 
Ηγεσίας σχετικά με τα συλλεχθέντα δεδομένα του Υγειονομικού Χάρτη (Δημοσίου και Ιδι-
ωτικού Τομέα)

•  Συνεργασία σε επίπεδο διοικητικό αλλά και διαχειριστικό με τους εξωτερικούς Αναδόχους, 
για την βέλτιστη υλοποίηση του Έργου αλλά και την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας 
του παραγόμενου προϊόντος

•  Επίβλεψη της διόρθωσης των συλλεχθέντων στοιχείων, των προτάσεων για βελτιστοποί-
ηση του πληροφοριακού συστήματος και παροχή τεχνικών κατευθύνσεων για την ομαλό-
τερη εξέλιξη του έργου

•  Συντονισμός και Διαχείριση από την πλευρά της Υπηρεσίας όλων των απαιτούμενων διοι-
κητικών διαδικασιών (πχ έκδοση εγκυκλίων) σχετικά με την επικαιροποίηση των δεδομέ-
νων για το έτος 2011 (ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012)

•  Παραλαβή από τους Αναδόχους και αποστολή στη Διοίκηση, αναφορών που αποτυπώνουν 
την εβδομαδιαία εξέλιξη, την πρόοδο καταγραφής των φορέων, τα προβλήματα που πα-
ρουσιάζονται και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.

2.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ημερίδα για τον Καρκίνο, 1/2/2012, Αμφιθέατρο ΕΚΕΠΥ (Μ.Βαρελή)
2. Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας: «Η Υγεία υπό το φως των 

Νέων Επιδημιών»,26-28/3/2012.(Μ.Βαρελή:«Ο στρατηγικός ρόλος του Υγειονομικού 
Χάρτη και ο ρόλος του φορέα λειτουργίας του»)

3. Συνάντηση για τη διαμόρφωση των ζητημάτων δεοντολογίας της έρευνας HORIZON 
2020 και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Και-
νοτομίας (ΕΣΠΕΚ) 2-3/4/2012, ΕΜΠ (Μαρία Βαρελή)

4. 2ο σεμινάριο Διατομεακής Προσέγγισης στη Δημόσια Υγεία, Ινστιτούτο Προληπτικής, Πε-
ριβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, PROLEPSIS, 10/4/2012 (Μ.Βαρελή)

5. Τριήμερη διάσκεψη του EuroHealthNet, 29– 31/5/2012, Βρυξέλλες (Μ.Βαρελή)
6. Συνάντηση με τους Επιτρόπους της Task Force «Ανθρώπινοι Πόροι στην Υγεία», 

9/7/2012, ΓΛΚ (Μ.Βαρελή)
7. Διήμερη διάσκεψη «Ethics and Education» και «Responsible Research and Innovation» 

της ΕΕ και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής της Κύπρου, Λευκωσία, 4-5/10/2012 
(Μ.Βαρελή)

8. «HeaRT Conference on training in health reporting»,PROLEPSIS, Μουσείο Ακρόπολης, 
15/10/2012 (Μ.Βαρελή)

9. Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου «ΕΣΠΑ:Σχεδιασμός και Διαχείριση Συγχρη-
ματοδοτούμενων Πράξεων» στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 26 – 30/11/2012 (Μ.Βαρελή)

10. Διήμερο Συνέδριο ΕΣΔΥ «Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδο και Υπερβολές», Αθή-
να, 13–14/12/2012 (Μ.Βαρελή)



3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Υπεύθυνη: Ρουμελιώτη Βάσια

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το Γραφείο Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, το 2012 διήνυσε το δεύτερο έτος λειτουργίας του, 
με αντικείμενο εργασίας την εσωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού. Η εσωτερική αξιολόγηση 
περιλαμβάνει τη δημιουργία και παρακολούθηση των δεικτών αποδοτικότητας και αποτελε-
σματικότητας, για κάθε Γραφείο και Τμήμα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο τελικός στόχος του Γραφείου 
είναι η εκπόνηση εκθέσεων αξιολόγησης, για την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας. 

3.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
3.2.1. Αξιολόγηση της νέας Ιστοσελίδας του ΚΕΕΛΠΝΟ
Για την αξιολόγηση της νέας ιστοσελίδας εκπονήθηκαν δύο ερωτηματολόγια. Το πρώτο αναρτή-
θηκε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής εβδομάδας, μόνο για τους υπαλ-
λήλους του ΚΕΕΛΠΝΟ. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί ηλεκτρονικά, 
έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της ιστοσελίδας του Οργανισμού από τους επισκέπτες της. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται κατά περιόδους στις συναντήσεις της Ομάδας Διαδικτύου. Το Σε-
πτέμβριο του 2012, με συγκεντρωμένες 113 απαντήσεις έγινε η πρώτη Έκθεση Αξιολόγησης προς 
τη Διοίκηση του Οργανισμού, με εκτενή στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

3.2.2. Αξιολόγηση του Ενημερωτικού Δελτίου του ΚΕΕΛΠΝΟ. 
Έχει εκπονηθεί από το γραφείο Φόρμα Αξιολόγησης του Ενημερωτικού Δελτίου του ΚΕΕΛΠΝΟ 
στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, η οποία αποστέλλεται συχνά στους παραλήπτες μαζί 
με το ενημερωτικό δελτίο. Μέχρι το τέλος του 2012 έχει αποσταλεί σε 10 τεύχη και έχουν 
συμπληρωθεί 90 ερωτηματολόγια από τους αναγνώστες μας. Τα αποτελέσματα, καθώς και 
τα σχόλια των πολιτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα γνωστοποιούνται στο Γραφείο Ηλε-
κτρονικής Ενημέρωσης του ΚΕΕΛΠΝΟ. Πρόσφατα κατατέθηκε και προς τη Διοίκηση η πρώτη 
Έκθεση Αξιολόγησης για το ενημερωτικό δελτίο, με εκτενή στατιστική ανάλυση, προκειμένου 
να παρακολουθείται συστηματικά η πρόοδος και οι εντυπώσεις του Ενημερωτικού μας Δελτίου 
από τους αναγνώστες του.

3.2.3. Δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
Υιοθέτηση του νέου τρόπου διοίκησης των δημοσίων υπηρεσιών, βάσει του Ν.3230/2004: 
«Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες δια-
τάξεις», σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικού Συντονισμού του ΚΕΕΛΠΝΟ. Εκπόνηση του 
πρώτου σχεδίου Δεικτών για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συνόλου σχεδόν 
των Γραφείων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

3.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, 

Αθήνα, 13-15/12/2012.
2. Σεμινάριο «Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων και Διαχείριση Εργασιακών Σχέσεων», 

Αθήνα, 16-17/7/2012.
3. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, 26-28/3/2012.
4.  Ημερίδα για τον Καρκίνο «Πρόληψη του Καρκίνου και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας: 

από το ΕΑΝ στο τώρα!», 1/2/2012.
5. Ημερίδα Ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα πλαίσια του Προγράμματος 

«Δημόσια Υγεία 2008-2013» (Projects, Joint Actions κ.α.), 16/1/2012.

8Να σημειωθεί οτι το γραφείο Βιβλιοθήκης & Εθνικών Αρχείων δεν πραγματοποιεί δράσεις του 
ΚΕΕΛΠΝΟ και δια τούτο δεν περιγράφεται αναλυτικά.
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Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του ΚΕΕΛΠΝΟ

Γραμμή για τη Δημόσια Υγεία (Κέντρο Επιχειρήσεων) 
210-5212054
(Είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας)
 
Τηλεφωνική Γραμμή για το AIDS 
210-72.22.222
(Είναι διαθέσιμη εργάσιμες ημέρες 9.00 π.μ. με 21.00 μ.μ.)
 
Τηλεφωνική Γραμμή για το Κάπνισμα 1142  
(Είναι διαθέσιμη καθημερινά 07.00 π.μ. με 24.00 μ.μ.)
e-mail : keelpno1142@gmail.com 
 
Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ΚΕΕΛΠΝΟ και εκπροσώπων των ΜΜΕ (Γραφείο Τύ-
που) 
Τηλέφωνα : 210-5212035 / 210-5212095  
Φαξ : 210-5212145 / 210-5212097 
E-mail : press.keelpno@gmail.com  

Πληροφορίες Ταξιδιωτικής Ιατρικής 
210-5212.193, 5212194, 5212195
 
Συμβουλευτικός Σταθμός για το AIDS  
Τηλ. για ραντεβού : 210-7239.945  
Φαξ : 210-7239.945  
E-mail : counselaids@keelpno.gr
Ο ΣΣ δέχεται το κοινό κατόπιν ραντεβού Δευτέρα – Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 
15:00

Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 34, ΤΚ 16672, Βάρη Αττικής   
Τηλέφωνο :  210 - 8921000 
Φαξ : 210 - 8921006

ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Εγνατίας 76, 6ος Όροφος  ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο & Fax : 2310-229139, 2310-243363 
E-mail: keelpno.thess@keelpno.gr



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
Αγράφων 3-5

Αθήνα
Τηλ. 210.5212.000

Email. info@keelpno.gr
Website: www.keelpno.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


