ΕΟΔΥ
O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) είναι Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που ιδρύθηκε με το νόμο
4600/9.3.2019 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΕΟΔΥ
είναι καθολικός διάδοχος του προϋφιστάμενου Κέντρου Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων,
προαναφερόμενο νόμο.
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Σκοπός του ΕΟΔΥ είναι η προάσπιση και η προαγωγή της υγείας
του πληθυσμού της Ελλάδας και ειδικότερα η προστασία της
δημόσιας υγείας, δηλαδή η πρόληψη νόσων, η αύξηση του
προσδόκιμου ζωής και η προαγωγή της υγείας μέσω οργανωμένων
προσπαθειών της πολιτείας και της κοινωνίας. Στον σκοπό του
ΕΟΔΥ περιλαμβάνονται: α) η παρακολούθηση και η εκτίμηση της
υγείας του πληθυσμού της χώρας και των βιολογικών,
κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που την
επηρεάζουν, β) η επιδημιολογική καταγραφή και η συνεχής
παρακολούθηση της επίπτωσης των νοσημάτων, λοιμωδών και μη
μεταδοτικών, στη δημόσια υγεία, γ) η λήψη μέτρων πρόληψης και
διαρκούς ενημέρωσης του πληθυσμού, στο σύνολό του ή σε
επιμέρους ομάδες, για την προστασία της υγείας και την
εξασφάλιση της ευεξίας και της ευζωίας του, δ) δράσεις που
αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού από κάθε είδους
απειλές που προέρχονται από εξάπλωση νοσημάτων ή καταστάσεων
βλαπτικών για την υγεία.
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του ΕΟΔΥ είναι:
α) Η οργάνωση επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος
επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εικοσιτετράωρη βάση για την
αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία, ύστερα από
σχετική γνωμοδότηση για την αξιολόγησή τους από το Εθνικό
Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.ΔΥ.). Ειδικότερα, σε
περιπτώσεις επιδημιών, ηθελημένης ή τυχαίας απελευθέρωσης
βιολογικών ή χημικών παραγόντων και κάθε άλλης έκτακτης
ανάγκης που συνεπάγεται κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ο

ΕΟΔΥ. επεμβαίνει αμέσως με κινητές μονάδες, ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό και κάθε πρόσφορο μέσο για την
προστασία της δημόσιας υγείας,
β) η συστηματική συνεργασία σε θέματα προστασίας της
δημόσιας υγείας με το Υπουργείο Υγείας και τις Υγειονομικές
Περιφέρειες, τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, καθώς και με
τις μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
φροντίδας υγείας της Χώρας,
γ) η παροχή έγκυρων επιδημιολογικών και επιστημονικών
δεδομένων και πληροφοριών και η προώθηση της λήψης
αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα βάσει τεκμηρίωσης,
δ) ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η συμβολή στην οργάνωση
της εργαστηριακής υποστήριξης της δημόσιας υγείας, τόσο σε
εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο,
ε) η διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία στα θέματα
υγείας καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, και η
υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της σχετικής νομοθεσίας,
στ) η συμβολή στην έρευνα, με κριτήριο τις προτεραιότητες
υγείας του πληθυσμού, μέσω της διοργάνωσης και
χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, η υλική και ηθική υποστήριξη ερευνητικών
δράσεων, η θέσπιση υποτροφιών έρευνας στα γνωστικά
αντικείμενα της προστασίας της δημόσιας υγείας και της
επιδημιολογίας πεδίου,
ζ) η συστηματική συνεργασία με άλλους φορείς, όπως ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές
εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και η
συμβολή στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και άλλων
ειδικών, περιλαμβανομένης και της υποστήριξης εκπαιδευτικών
πρωτοβουλιών, μεταπτυχιακών σεμιναρίων, δημοσιεύσεων,
εκδόσεων, συμποσίων και συνεδρίων, με στόχο την αξιοποίηση
όλων των δυνάμεων της χώρας για την προστασία της δημόσιας
υγείας,

η) η συστηματική ανάπτυξη ευρωπαϊκής και διεθνούς
συνεργασίας με ενεργό συμμετοχή σε διεθνή όργανα,
συντονισμού δράσης για την ασφάλεια της υγείας των πολιτών
και κοινής απόκρισης σε διασυνοριακές υγειονομικές απειλές,
καθώς και σε διεθνή όργανα επιτήρησης της εφαρμογής διεθνών
υγειονομικών κανονισμών και πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Διοικητική διάρθρωση
Μέχρι τη σύνταξη του οργανογράμματος του ΕΟΔΥ, ισχύει η
διοικητική διάρθρωση προ της κατάργησης του ΚΕΕΛΠΝΟ
(βλ.ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ )

