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ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.) 

Αντικείμενο εργασίας - Περιγραφή - Εργαλεία - Πράξεις / Υπηρεσίες Ε.Ε.Υ. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δημόσια πολιτική υγείας βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσής της, ως προς την πολιτική 

των τομέων Π.Φ.Υ., Ψυχικής Υγείας και Δημόσιας Υγείας. Κρίνουμε σκόπιμο στην πολιτική 

των ανθρωπίνων πόρων να περιληφθεί και ο καθορισμός ρόλων επαγγελμάτων υγείας. 

Η πρόταση του ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ «Καθηκοντολόγιο Επισκεπτών-πτριών Υγείας (Ε.Ε.Υ.)» 

αποτελεί προϊόν διαλόγου και εμπειριών. Λαμβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις διεθνών και 

εθνικών φορέων, ενδεικτικά των WHO, ILO, ΟΗΕ, EUPHA και Ε.Ε καθώς και τους 

εννοιολογικούς όρους και αναφορές στους Ε.Ε.Υ. 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ Ε.Ε.Υ. ΥΓΕΙΑΣ 

Ο ΠΣΕΥ υιοθετεί τον λειτουργικό ορισμό: Ο/Η Ε.Ε.Υ. είναι βασικός πυλώνας και 

προσδιοριστής της Π.Φ.Υ. στο επίπεδο της Ψυχικής Υγείας, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής 

Υγείας. 

Ρόλος των Ε.Ε.Υ. είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση επαγγελματικών 

παρεμβάσεων (προ) αγωγής υγείας και αυτός του συμβούλου υγείας για το άτομο, την 

ομάδα, την οικογένεια. 

Ο/Η Ε.Ε.Υ. κατανοεί σε βάθος την αρχιτεκτονική της ανθρωπογεωγραφίας της κοινότητας, 

τις συμπεριφορές διακινδύνευσης, την αναγνώριση, τον εντοπισμό και την αποτίμηση 

κινδύνων Δημόσιας Υγείας στους κοινοτικούς χώρους, στον πληθυσμό κ.α. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ) πιστεύει ότι ο/η Ε.Ε.Υ. παγιώνει στη 

συλλογική κοινοτική συνείδηση την πρόληψη, την Αγωγή και Προαγωγή Υγείας ως 

(υπο)σύστημα ανοικτής φροντίδας. Επικοινωνεί το δικαίωμα του πολίτη για υγεία και ενεργεί 

ως σύμβουλος και συνήγορος του πληθυσμού για υγεία. Αναγνωρίζει την υγεία ως δημόσιο 

και κοινωνικό αγαθό, και όχι μόνο ως αυτοσκοπό της ζωής. 

Οι Ε.Ε.Υ. σύμφωνα με τα υπάρχοντα επαγγελματικά δικαιώματά τους (Π.Δ.351, Άρθρο 3, 

ΦΕΚ: 159/14-6-1989), με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, 

ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της 

Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη-εφαρμογή και 

αξιολόγηση παροχής όλων των Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Στόχος τους είναι η προώθηση της καλής 

υγείας και η πρόληψη της ασθένειας των ατόμων, των οικογενειών και της ευρύτερης 

κοινότητας, μέσω της παροχής υπηρεσιών υγείας στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας 

και γενικότερα στην κοινότητα. 



5  

  

Οι Ε.Ε.Υ. ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 

προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Οι Ε.Ε.Υ. συμμετέχουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση 

προγραμμάτων, ενεργειών και δράσεων πρόληψης Προαγωγής και Αγωγής υγείας σε 

θέματα Δημόσιας Υγείας, σε χώρους εργασίας και παραγωγής (π.χ. αγροτικές 

εγκαταστάσεις, συνεταιρισμοί, εργοστάσια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, οικοτεχνίες, υπηρεσίες 

κλπ), σε σχολικές μονάδες Α/θμιας, Β/θμιας και Γ/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε άλλες 

δομές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης, σε χώρους και δομές 

μετακίνησης πληθυσμού ( π.χ. σταθμούς, λιμένες, αερολιμένες, πλοία, κέντρα υποδοχής 

μεταναστών κ.α.), σε δομές και υπηρεσίες τουρισμού υγείας. 

 

Σήμερα θέση Ε.Ε.Υ. καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι των κάτωθι Τμημάτων και σχολών: 

1. Του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση την Κοινοτική Υγεία της  

Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

2. Του Τμήματος Επισκεπτών-τριών Υγείας (Ε.Ε.Υ.) της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

(όπως μετονομάστηκε σχετικώς με το ανωτέρω 1). 

3. Της Ανωτέρας Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών και Νοσοκόμων (Α.Σ.Ε.Α.Ν.) με 

επιλογή κατεύθυνσης Επισκέπτη – τριας Υγείας (Ε.Ε.Υ.) (καταργήθηκε). 

4. Της Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού με επιλογή κατεύθυνσης Επισκέπτη –τριας Υγείας (Ε.Ε.Υ.) 

(καταργήθηκε). 

5. Της Ανωτέρας Σχολής των Αδελφών Νοσοκόμων Επισκεπτριών του ΠΙΚΠΑ με επιλογή 

κατεύθυνσης Επισκέπτη – τριας Υγείας (Ε.Ε.Υ.) (καταργήθηκε). 

6. Σχολών και Τμημάτων της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως 

ισότιμα με τα εθνικά πτυχία των Ε.Ε.Υ. 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ Ε.Ε.Υ. 

1. Φροντίδα* 

2. Κοινότητα - Προαγωγή υγείας** 

3. Δημόσιες πολιτικές υγείας*** 

4. Πρόληψη 

Όραμα των Ε.Ε.Υ. είναι η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο άτομο, 

στην οικογένεια και γενικότερα στην κοινότητα, προληπτικής φύσης. Επικεντρώνονται σε 

άτομα, οικογένειες, σε ομάδες πληθυσμού και στις δομές μέριμνας και προστασίας ως προς 
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την υγιεινή και ασφάλεια (π.χ. παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, κέντρα κοινότητας ΚΑΠΗ κ.ά.) 

μέσα από προγράμματα που στοχεύουν στην πρόληψη ασθενειών και αναπηριών. Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες τους αφορούν την εξατομικευμένη ή/και κοινοτική προαγωγή της 

υγείας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την 

προσωπική και πληθυσμιακή υγεία. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Φροντίδα 

1.1. Η φροντίδα κατανοείται τόσο ως προσωπικό, όσο και ως κοινοτικό/κοινωνικό αγαθό, 

κομμάτι της λαϊκής συλλογικής σοφίας της κοινότητας για την ζωή και την προάσπισή 

της. Δεν απαιτεί υψηλή δεξιότητα και μπορεί να καλυφθεί από το ίδιο το άτομο, το 

οικείο πρόσωπο ή τον εξυπηρετητή (φροντιστή). Ανήκει σε αρχέτυπο (informal care). 

1.2. Η φροντίδα κατανοείται αφενός ως προσωπικό, κοινοτικό/κοινωνικό αγαθό και αφετέρου 

ως κοινωνικοασφαλιστικό επαγγελματικό δικαίωμα από παρόχους φροντίδας. 

Συνιστά ένα δομημένο υποσύστημα υγείας, μείζονος σημασίας έργο, με σχεδιασμό, 

ιεράρχηση, αποτίμηση. Είναι παροχή υπηρεσίας μετρήσιμη στην απόδοσή της, για την 

ευημερία του ατόμου. Συμπεριλαμβάνεται στο καθήκον των Ε.Ε.Υ. για την 

επιστημονική φροντίδα και κάλυψη αναγκών του ατόμου. 

Μπορεί να συνιστά παροχή ολοκληρωμένων φροντίδων (πρωτόκολλο). Ο/Η Ε.Ε.Υ. 

παρέχει υπηρεσίες (πράξεις) με συντεταγμένο τρόπο, ο οποίος μπορεί να οριστεί 

κοινωνικο-ασφαλιστικά ως αμοιβή. Μετριέται με δείκτες ποιότητας ζωής, ικανοποίηση 

του υγιούς ή αρρώστου, μείωσης των δυνητικών και μη παραγόντων κινδύνου, 

βελτίωσης, αυτοεξυπηρέτησης και κινητικότητας. Οι δείκτες μπορεί να εκφράζουν 

επίπτωση ή επιπολασμό στον πληθυσμό ευθύνης των. 

Στην άσκηση της φροντίδας ως επαγγελματικό δικαίωμα και καθήκον του/της Ε.Ε.Υ. 

ενυπάρχει η συνειδητότητα, η ακρίβεια, η προσοχή. Την διατρέχει ο δεοντολογικός και 

ηθικός κώδικας των Ε.Ε.Υ. Τέλος, μπορεί να θεωρηθεί δημόσιο ή ιδιωτικό αγαθό και να 

αποτιμηθεί οικονομικά Δεν είναι κομμάτι της θεραπείας, διατηρεί όμως σχέση 

οργανικότητας. 

2α.   Κοινότητα 

Κοινότητα είναι μια κοινωνική πληθυσμιακή ομάδα με κοινά γεωγραφικά όρια, αξίες, 

πεποιθήσεις, ενδιαφέροντα και κοινές κοινοτικές δημόσιες δομές υγείας και μέριμνας. 

Τα  άτομα της κοινότητας ανήκουν στην ίδια κοινωνία μέσω της οικογένειας, του 

σχολείου, της εργασίας και των αυτοδιοικητικών αρχών. 
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2β.    Προαγωγή Υγείας: 

ι. «η διαδικασία που παρέχει τη διευκόλυνση σε άτομα και κοινότητες ανθρώπων να 

αυξήσουν τον έλεγχο πάνω στους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία τους ώστε να 

βελτιώσουν την υγεία τους» (ΠΟΥ 1986). 

ιι. «κάθε συνδυασμός εκπαιδευτικής, οργανωτικής, οικονομικής και πολιτικής δράσης 

σχεδιασμένης με τη συμμετοχή του καταναλωτή, που διευκολύνει τα άτομα, τις ομάδες 

και το σύνολο της κοινότητας να αυξήσουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να 

βελτιώσουν την υγεία τους, μέσω αλλαγών στις στάσεις, στη συμπεριφορά, στο 

κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον (Howat et al, 2003). 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2γ. Στόχοι Προαγωγής Υγείας: 

• Μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων 

• Προστασία περιβάλλοντος και υγείας 

• Ίσες ευκαιρίες ώστε όλοι να είναι ικανοί να αναπτύξουν το δυναμικό της υγείας τους. 

• Η προάσπιση της υγείας των πολιτών 

• Η βελτίωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών και πολιτικών που καθορίζουν την 

υγεία 

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ομάδων του πληθυσμού και των 

κοινοτήτων. 

Η Προαγωγή Υγείας είναι ο συνδυασμός των μέτρων Πρόληψης, Αγωγής Υγείας και 

Προστασίας της Υγείας, καθώς και της οργάνωσης των υπηρεσιών στο πλαίσιο ατομικής 

και συλλογικής συμμετοχής. 

Είναι μια διαδικασία όπου τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην 

υγεία τους και να τη βελτιώσουν. 
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3.       Δημόσιες Πολιτικές Υγείας και Επισκέπτες Υγείας (Π.Ο.Υ) 

Ο ΠΣΕΥ υιοθετεί τις αρχές του WHO (1989).που συναρτώνται άμεσα με το αντικείμενο 

εργασίας του Ε.Υ.: 

1. Διασφάλιση και κατοχύρωση αποτελεσματικής ισορροπίας ανάμεσα στη θεραπεία, 

πρόληψη ασθενειών και προαγωγή υγείας. 

2. Βελτίωση στο εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

3. Ανάγκη παροχής περισσότερης ποιότητας αναλογικά με το κόστος. 

4. Παροχή ολιστικής φροντίδας. 

5. Αναβάθμιση των standards της φροντίδας. 

6. Μείωση της εξάρτησης του κοινού από ακριβές και συχνά δευτερεύουσες υπηρεσίες                        

υγείας. 

7. Ανάπτυξη του συστήματος υγείας που δίνει απαντήσεις και ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και της θετικής υγείας του (σταδιοδρομία υγείας). 

4.   Πρόληψη 

Πρόληψη είναι μια δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών και 

μέτρων παρέμβασης που τείνουν να προάγουν την ατομική και συλλογική υγεία. 

Αφορά το σύνολο των μέτρων σε ατομικό, κοινωνικό και κρατικό επίπεδο, που 

στοχεύουν στην αποφυγή (μείωση των παραγόντων κινδύνου) ή τη μείωση του 

αριθμού και της σοβαρότητας των ασθενειών (ΠΟΥ 1989). 

Σκοπός της πρόληψης είναι να εξασφαλίσει τη φυσική και διανοητική ακεραιότητα 

αναπτύσσοντας της ζωτικής σημασίας, ικανότητες κάθε ατόμου. 

Αναφέρεται στη λήψη μέτρων για να αποτραπούν γεγονότα που προκαλούν αρνητικές 

συνέπειες αλλά και μέσω της ανάπτυξης των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Η πρόληψη περιλαμβάνει τρία στάδια: 

• Πρωτογενή πρόληψη: μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της επίπτωσης μιας νόσου 

δηλ. τον περιορισμό της εμφάνισης νέων περιπτώσεων και αφορά μέτρα ατομικής και 

συλλογικής προστασίας. 

• Δευτερογενή πρόληψη: μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του επιπολασμού μιας 

ασθένειας στον πληθυσμό μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. 

• Τριτογενή πρόληψη: μέτρα που στοχεύουν στη μείωση του επιπολασμού της χρόνιας 

ανικανότητας ή των υποτροπών της στον πληθυσμό με προγράμματα αποκατάστασης 

και κοινωνικής επανένταξης. 
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ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Ε.Υ. 

Οι κατέχοντες του επαγγελματικού τίτλου των Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας - Ε.Ε.Υ. με 

βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους έχουν δικαίωμα απασχόλησης 

ως αυτοαπασχολούμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης 

στο Ιδιωτικό τομέα και ως στελέχη του Δημοσίου τομέα σε τομείς πρόληψης, προαγωγής και 

αγωγής υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δημόσιας υγείας, έρευνας, εκπαίδευσης, 

κοινοτικής πολιτικής/οργάνωσης/ανάπτυξης κ.α. Δύναται να δραστηριοποιηθούν σε τομείς και 

αντικείμενα εργασίας που προκύπτουν από την εξέλιξη του τομέα της Δημόσιας Υγείας και 

στην κατεύθυνση/πεδίο κοινοτικής υγείας. 

1. Η Υ.Α. Γ4α/Γ.Π.100714/ ΦΕΚ 3477/τ. Β΄/23-12-2014  θεσπίζει το πλαίσιο εξάσκησης του 

επαγγέλματος Ε.Ε.Υ. και συγκεκριμένα στο άρθρο 17 «προϋποθέτει την υποχρεωτική 

εγγραφή στον Π.Σ.Ε.Υ. συμπεριλαμβάνοντάς τη στα δικαιολογητικά έκδοσης άσκησης του 

επαγγέλματος στις κατά τόπους Περιφέρειες. Με την παραλαβή της βεβαίωσης άσκησης 

επαγγέλματος καλείται να την καταθέσει άμεσα στον Π.Σ.Ε.Υ.». 

Μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ο/η Ε.Ε.Υ. μπορεί να εξειδικευτεί σε 

αναγνωρισμένες ειδικότητες και συναφές με το επιστημονικό του/της πεδίο ή/και να 

μετεκπαιδευτεί αντίστοιχα. 

Οι απόφοιτοι Ε.Ε.Υ. έχουν ευρεία γκάμα τομέων δραστηριοποίησης και δύναται ενδεικτικά να 

απασχοληθούν- αυτοδύναμα ή /και συνεργαζόμενοι με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη της 

ανάπτυξης της κοινοτικής υγείας και των προβλημάτων που παρεμποδίζουν την επίτευξη της, 

τα οποία λόγω της έκτασης ή των χαρακτηριστικών τους δεν δύνανται να αντιμετωπισθούν 

από μεμονωμένα άτομα-στα ακόλουθα πεδία-χώρους: 

• Δημόσιος Τομέας εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ /Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας 

ΜΚΟ-Διεθνών& Ευρωπαϊκών Οργανισμών & Επιχειρήσεων-αποκεντρωμένες 

υπηρεσίες & επιτροπές: σε επιτελικές θέσεις χάραξης πολιτικών κοινωνικής/κοινοτικής 

υγείας και ανάπτυξης, σχεδιασμού, συντονισμού και αξιολόγησης προγραμμάτων 

κοινοτικής παρέμβασης στα πλαίσια Ν.Π.Δ.Δ.,ΥΠΕ, Ο.Τ.Α. κ.α. 

Ενδεικτικοί Φορείς αυτού του τομέα είναι α) Κεντρικές/Περιφερειακές Δ/νσεις, Υπηρεσίες και 

Τμήματα Υπουργείων/ΥΠΕ που άπτονται θεμάτων υγείας π.χ. Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Δ/νση 

Α/θμιας Φροντίδας και Αγωγής Υγείας, Δ/νση Έρευνας και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας και 

Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Βελτίωσης Παροχών Υπηρεσιών Υγείας ΥΠΕ, ΠΕ Δ/νσεις Δημόσιας 

Υγείας κ.α., β) εποπτευόμενα ΝΠΔΔ/Ν.Π.Ι.Δ./ φορείς, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες/Επιτροπές 

π.χ. ΚΕΕΛΠΝΟ, ΣΕΥΠ, ΕΦΕΤ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΑΕΔ, ΕΟΜ, ΕΚΑΒ, Εθνικό Μητρώο 

Καταγραφής Πασχόντων HCV, EAN, Ειδικά μητρώα π.χ. Σπανίων Νοσημάτων, Αιμοδοσίας, 

Δοτών Μυελού Οστών & Βλαστοκυτάρρων, Εκδιδόμενων κ.α., Φορείς Ασφαλιστικών Ταμείων 
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π.χ. ΕΦΚΑ, ΕΟΠΠΥ , Φορείς Ο.Τ.Α. κ.α., γ) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας π.χ. ΠΕΔΥ–

Μ.Υ., ΠΕΔΥ – Κ.Υ., Σ.Π.Μ.Π., Κ.Υ.Α.Τ., ΚΕΠ Υγείας, ΤοΜΥ κ.α., δ) Δευτεροβάθμιες 

Μονάδες/Δομές/Υπηρεσίες – Τμήματα-Αυτοτελή Γραφεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών της 

Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Στρατού Ξηράς, Ναυτικού και Αεροπορίας, π.χ. Τομείς Δημόσιας 

Υγείας Νοσοκομείων, Ε.Ι. (με προληπτικό χαρακτήρα όπως διαβητολογικό, αλλεργιολογικό, 

μαστού, παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας - υπερλιπιδαιμίας/μεταβολισμού, σκολίωσης, 

πνευμονολογικό-αντιφυματικό, διακοπής καπνίσματος, φροντίδας υγείας ταξιδιωτών –

Ταξιδιωτικής Συμβουλευτικής και Διεθνής Υγείας, Διαχείρισης Κρίσεων και Επειγουσών 

Καταστάσεων, ογκολογικό, Μελέτης ύπνου, ενδοκρινολογικά, κ.α.), Κέντρα αιμοδοσίας, 

Εμβολιαστικά Κέντρα, Κέντρα Στήριξης Οικογένειας και Κέντρα Οικογενειακού 

Προγραμματισμού, Κέντρα προστασίας μητρότητας, παιδιού και εφήβου, Συμβουλευτικοί 

Σταθμοί Νέων, Γραφεία Επιτήρησης Λοιμώξεων, Γραφεία Πρόληψης και Αγωγής Υγείας, 

Προστασίας - Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων, Γραφεία Ελέγχου Ποιότητας, Υγιεινής 

και Ασφάλειας Τροφίμων, Γραφεία Υποστήριξης του Πολίτη, Κατ΄ οίκον Φροντίδας Υγείας, ΚΜ 

ΠΦΥ, Περιφερειακά Ιατρεία - Δημοτικά Ιατρεία, Υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι,  Δομές Ψυχικής 

Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κινητές μονάδες, Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, Ψυχιατρικοί 

ξενώνες - οικοτροφεία, ορφανοτροφεία, κατασκηνώσεις, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, 

Υπηρεσίες πρώτης παρέμβασης ψυχιατρικών κλινικών, Κέντρα απεξάρτησης και επανένταξης 

ατόμων εθισμένων σε ναρκωτικά – αλκοόλ – διαδίκτυο – τυχερά παίγνια, Ιατροκοινωνικές 

Υπηρεσίες Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων, Δομές Προστασίας Νεότητας/Μονάδες Ένταξης 

Παραβατικών Εφήβων, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Κέντρα Υποδοχής 

Μεταναστών/Προγράμματα καταγραφής και υποστήριξης προσφύγων και μειονοτήτων, Δομές 

ευπαθών ομάδων π.χ. καταυλισμοί, καταφύγια κακοποιημένων κ.α., Προνοιακά Ιδρύματα και 

εποπτευόμενοι φορείς τους πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένων και Εκκλησιαστικών 

Ιδρυμάτων π.χ. Κέντρα Υποδοχής Αστέγων - Κοινωνικά Ιατρεία, Κοινωνικό παντοπωλείο, 

Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Συσσίτιο, Πνευματικά Κέντρα, Φορείς/Υπηρεσίες 

Προστασίας – Αποκατάστασης - Στήριξης Α.Μ.Ε.Α. Μεταβατικές & Ξενώνες Αυτόνομης 

Διαβίωσης, Φορείς/Υπηρεσίες Προστασίας-Στήριξης ευπαθών ομάδων, Φορείς/Υπηρεσίες 

Προστασίας-Στήριξης Αποκατάστασης χρονίων πασχόντων π.χ. δομές τουρισμού υγείας, 

Φορείς/Υπηρεσίες Προστασίας – Αποκατάστασης - Στήριξης ατόμων τρίτης Ηλικίας π.χ. οίκοι 

ευγηρίας, ΚΑΠΗ κ.α. 

• Ιδιωτικός Τομέας: Υπάλληλοι Ιδιωτικών καταστημάτων ή/και αυτοδύναμοι πάροχοι 

υπηρεσιών υγείας Α/θμιας Φροντίδας Υγείας και Δημόσιας Υγείας, πάσης φύσεως 

σύλλογοι/σωματεία/ κοινοπραξίες/ συνεταιρισμοί/ εταιρείες/ ενώσεις/ ομοσπονδίες/ 

φορείς, κατασκηνώσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής - ψυχαγωγίας/τουρισμού, 

εγκαταστάσεις λουτρών, Συμβουλευτικοί Σταθμοί/κέντρα ψυχικής και σωματικής 
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ευεξίας, Κέντρα Αισθητικών Επεμβάσεων, Κέντρα/Ινστιτούτα υγείας, Διαβητολογικά 

κέντρα, Πολυϊατρεία, Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατρεία βιομηχανιών/ εργοστασίων/ 

εταιρειών κ.α. που προβλέπουν ή συνάδει η ανάπτυξή τους με κατάρτιση, εφαρμογή 

και αξιολόγηση προγραμμάτων/παρεμβάσεων και υπηρεσιών συναφών με το 

επιστημονικό πεδίο της κοινοτικής υγείας, ενδυνάμωσης, συμμετοχής και δει 

προαγωγής υγείας και ευημερίας.. 

• Μονάδες κατάρτισης/φορείς και διαρκούς εκπαίδευσης στελεχών υγείας, πρόνοιας, 

ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

Οι πτυχιούχοι Ε.Ε.Υ. μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής και 

άτυπης εκπαίδευσης  και κατάρτισης σε θέματα Ατομικής-Δημόσιας και Κοινοτικής 

Υγιεινής, συμβουλευτικής υγείας και ενδυνάμωσης-ανάπτυξης  κοινοτικής υγείας. 

Συγκεκριμένα μπορούν να απασχοληθούν σε 

1)Σχολεία (π.χ. Α/θμιας, Β/θμιας, Γ/θμιας  Εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, Βρεφονηπιακοί 

Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ομοίως και για ΑΜΕΑ του ΟΤΑ κ.α.) 

/Υπηρεσίες Σχολικής Υγιεινής. Οι πτυχιούχοι Ε.Ε.Υ. μπορούν να προσληφθούν α) ως 

μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι β) ως εκπαιδευτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Δημόσιας 

Υγείας και Κοινοτικής Υγείας κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας και των ΔΙΕΚ των Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων που τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας γ) ως 

Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας και Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων όσοι εκ των μονίμων της 

(α) περίπτωσης διαθέτουν τα ελάχιστα ή πρόσθετα τυπικά προσόντα και δεν κωλύεται η 

συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία δ) ως 

αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τη 

στελέχωση των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ε) προσωπικό της (δ) περίπτωσης που διαθέτει 

επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των 

τυφλών πιστοποιημένη δύναται να απασχοληθεί κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες 

τυφλών και κωφών στ) ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι δομών/φορέων τυπικής και 

άτυπης κατάρτισης/εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και να συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση/επιμόρφωση ως Εκπαιδευτές και Εκπαιδευτικοί Αγωγής Υγείας, κατέχοντας τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και σε οριζόμενα καθήκοντα και αρμοδιότητες σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία ι) ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε εκπαιδευτικούς 

φορείς/δομές/υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης (κεντρικού ή περιφερειακού τύπου 

όπως Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, Κέντρα Κράτησης, Κέντρα Σωφρονισμού, υπηρεσίες 

Επιμελητών Ανηλίκων κ.α.), Εκκλησίας, Στρατιωτικών Σχολών, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, 

κ.α., είτε ως εντασσόμενοι του κλάδου Ε.Ε.Π. ή /και ως συμπεριλαμβανόμενοι του 

υγειονομικού προσωπικού ή άλλου προσωπικού σε καθήκοντα και αρμοδιότητες που 

συνάδουν με το επιστημονικό πεδίο της κοινοτικής υγείας. 
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2) Γραφεία Εκπαίδευσης Υγειονομικών Φορέων ή Οργανισμών, Φορείς αρχικής 

κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας όπως ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ, ΕΚΔΑΑ, 

ΠΣΕΥ, κ.α. 

3) Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη Ερευνητικών Ομάδων σε θέματα της 

ειδικότητάς τους. 

Ο/Η Ε.Ε.Υ. ΩΣ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Υπηρεσίες του/της Ε.Ε.Υ.- πράξεις  

Ως επαγγελματικές πράξεις και υπηρεσίες του/της Ε.Ε.Υ. ορίζονται οι αυτόνομες και 

αυτενεργούμενες νομικής και ηθικής ευθύνης παροχές και κλινικές πράξεις και δεξιότητες, 

πρόληψης, εκπαίδευσης σε θέματα υγείας, ανάληψης δράσεων (προ)αγωγής υγείας, 

ψυχικής υγείας, εργασιακής υγείας και τέλος συμβουλευτικής υγείας κατά περίπτωση. 

Η πράξη ή η υπηρεσία που παρέχεται από τον/την Ε.Ε.Υ. μπορεί να εμπεριέχει δεξιότητες 

που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο ολιστικής φροντίδας υγείας. 

Οι πράξεις και οι υπηρεσίες του/της Ε.Ε.Υ. διέπονται από πλευράς ηθικής ευθύνης από τον 

εν ισχύ Κώδικα Δεοντολογίας του/της Ε.Ε.Υ. Μπορεί να αφορούν, από 

κοινωνικοασφαλιστικής πλευράς, καθεστώς αμοιβών σε περίπτωση που συνάπτει σύμβαση 

με ασφαλιστικό φορέα, ταμείο αλληλοβοήθειας ή εργοδότη. Η τιμολόγηση των πράξεων και 

κάθε άλλη λεπτομέρεια ορίζεται από απόφαση αρμοδίων οργάνων και κατά εφαρμογή της 

εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. 

Οι επαγγελματικές πράξεις του/της Ε.Ε.Υ. μπορεί να επανακαθορίζονται  σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, ως απάντηση στις προκλήσεις διεύρυνσης του ρόλου τους για νέες 

προσεγγίσεις υγείας και εξέλιξης της τεχνολογίας, συνάδουν δε με το πολυδιάστατο 

επιτελούμενο ρόλο του/της. 

Μπορεί να διακρίνονται σε πράξεις ανεξάρτητες αλλά και εξαρτημένες βάσει νομοθεσίας και 

αποφάσεων του ΚΕΣΥ, ΕΣΥΔΥ, ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ και των Κεντρικών Υπηρεσιών. 

Ορισμένες πράξεις μπορούν να ανατεθούν εγγράφως ή και κατόπιν παραπομπής από άλλο 

επαγγελματία υγείας, ομοίως και των ιδίων προς άλλους επαγγελματίες υγείας στα πλαίσια 

διεπιστημονικής συνεργασίας. Σ’ αυτή την περίπτωση ο/η Ε.Ε.Υ. διατηρεί ακέραια την 

ευθύνη της ορθής εκτέλεσης εντός των πλαισίων των επαγγελματικών του/της δικαιωμάτων. 

Το περιεχόμενο κάθε υπηρεσίας ή πράξης του/της Ε.Ε.Υ. αντιστοιχεί στο επίπεδο της 

βασικής 4ετούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσής του/της. Πρόσθετα προσόντα αποτελούν η 

κατοχή μεταπτυχιακού και διδακτορικού πτυχίου, επιμόρφωση, ειδικότητες, εξειδικεύσεις και 

τεκμηριωμένη εμπειρία (πιστοποίηση). Η φύση των διενεργούμενων πράξεων (ανεξάρτητων 

και εξαρτημένων) συνάδει και με τα κριτήρια βαθμονόμησης βαρύτητας των ασκούμενων 

αντικείμενων εργασίας και του τομέα/τμήματος/διεύθυνσης /φορέα απασχόλησης. 
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Ανεξάρτητες πράξεις Ε.Ε.Υ. χαρακτηρίζονται οι πράξεις διδασκαλίας/εκπαίδευσης, 

συμβουλευτικής, επίδειξης απόκτησης δεξιοτήτων φροντίδας υγείας, κάλυψης αναγκών 

υγείας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του λήπτη, με σκοπό τη διατήρηση της υγείας, την 

ενδυνάμωση για αυτοέλεγχο, την αποφυγή επιπτώσεων βλαπτικών παραγόντων σε υγιή ή 

ασθενή, είτε κατά περίπτωση, είτε σε ομάδα, είτε προς ιδιώτη επιχειρηματία (μονάδα 

εργασίας), είτε σε κοινοτικές δομές μέριμνας και φροντίδας υγείας. 

Οι πράξεις των Ε.Ε.Υ. μπορεί να εμπεριέχουν και τον χαρακτήρα ολοκληρωμένης δράσης 

πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης (screening tests και άλλες 

δοκιμασίες). 

ΜΕΣΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ε.Ε.Υ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥΠΑΡΟΝΤΟΣ  

1. Ψηφιακά μέσα και δίκτυα για τεκμηριωμένη δημόσια υγεία 

2. Πλοηγός για τον εντοπισμό υπηρεσιών στο κοινοτικό περιβάλλον (GIS) 

3. Συστήματα GEOPROJ. (itom page), SDOH, PHM (WHO) 

4. Νέες τεχνολογίες για εκπαίδευση αυτοδιδασκαλίας 

5. Εργαλεία επίδειξης, όπως εκμαγεία και χάρτες εκπαίδευσης για αγωγή υγείας 

και εν γένει οπτικοακουστικό υλικό ενεργητικής μάθησης, μαθήματα αυτοφροντίδας 

κ.α. 

6. Σάκος Ε.Ε.Υ. με ενδεικτικό περιεχόμενο αυτού: πιεσόμετρο, οξύμετρο, 

θερμόμετρο, αναστημόμετρο, οπτόμετρο, κ.α. 

7. Εξοπλισμός φροντίδας βρέφους, πίνακες εκτίμησης βιομετρικών μετρήσεων. 

8. Υλικά απολύμανσης. 

9. Εξοπλισμός screening test(s) πχ. οπτόμετρο, μηχάνημα ακουστικών 

εκπομπών κ.α..  

10. Σάκος διατήρησης φυματίνης, εμβολίων, ινσουλίνης κατάλληλων 

προδιαγραφών (πχ. με παγοκύστες, ισοθερμικός κ.α.). 

11. Μεταφορικό μέσο (υπηρεσιακό ή άλλο με ενυπόγραφη υπηρεσιακή εντολή) 

μετακίνησης . 

12. Τηλέφωνο (κινητό) για επικοινωνία με λήπτες υπηρεσιών. 

13. Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ, ECHIM (δείκτες), ETS (περιβάλλον, τσιγάρο) κ.α. 

14. Η/Υ και projector(s) 

 

Α. ΚΛΑΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε.Υ. ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ Π.Φ.Υ. - ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ - ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - (ΠΡΟ)ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Υ. 
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1. Καθήκον Ευθύνης των Ε.Ε.Υ. είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση 

προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας σε άτομα, ομάδες (π.χ. συλλογικότητες, 

εφήβους, ΜΚΟ μέλη κ.α.) με βάση τις κατευθύνσεις των αρμόδιων φορέων και 

υπηρεσιών, σύμφωνα με πρότυπα αγωγής/προαγωγής Δημόσιας Υγείας. 

Εκτελεί χρέη συντονιστή και βασικού υπεύθυνου υλοποίησης προγραμμάτων, δράσεων 

και δομών (προ) αγωγής υγείας στη βάση των αποφάσεων της Πολιτικής Δημόσιας 

Υγείας και των κατευθύνσεων των αρμόδιων Εθνικών και Διεθνών Υπηρεσιών και 

Οργάνων. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου μικρής κλίμακας εφαρμογές, υλοποίηση και 

αξιολόγηση προγραμμάτων, δράσεις αγωγής και προαγωγής υγείας σε διάφορα 

περιβάλλοντα. Διενεργεί screening test(s). 

2. Καθήκον Ευθύνης των Ε.Ε.Υ είναι η ενεργητική ανοσοποίηση, εμβόλια και 

δερμοαντιδράσεις και η εν γένει  διαχείριση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών 

παιδιών-εφήβων και ενηλίκων. 

3. Καθήκον Ευθύνης των Ε.Ε.Υ. είναι ο εντοπισμός βλαπτικών παραγόντων υγείας και 

ασφάλειας σ’ όλη την έκταση του κοινοτικού χώρου ευθύνης και δράσης αυτών. 

4. Καθήκον Ευθύνης των Ε.Ε.Υ. είναι η (συν)επιτήρηση λοιμωδών, ΣΜΝ και κοινωνικών 

νοσημάτων. 

5.  Καθήκον Ευθύνης των Ε.Ε.Υ. είναι η οργάνωση σύγχρονου συστήματος της 

παρακολούθησης της Δημόσιας Υγείας (π.χ. με την τήρηση Εθνικών Αρχείων, Ειδικών  

Μητρώων  κ.α.) και εφαρμογής Εθνικών Δράσεων. 

 

1. Καθήκον των Ε.Ε.Υ. είναι η Αγωγή – Προαγωγή Υγείας 

1.1. Χρησιμοποιούν γνωστική πιστοποιημένη εργαλειοθήκη και τράπεζα οπτικοακουστικού 

υλικού (προ)αγωγής υγείας για την εφαρμογή προγραμμάτων/παρεμβάσεων/δράσεων 

στο σχολείο, στην κοινότητα ή σε θύλακες πληθυσμού ακολουθώντας την τεκμηριωμένη 

δημόσια υγεία. 

1.2. Οργανώνουν εκδηλώσεις για επίκαιρα θέματα υγείας , όπως είναι η Παγκόσμια Ημέρα 

Υγείας, η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος, η Εβδομάδα Πρόληψης Τροχαίων 

Ατυχημάτων, η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS κλπ. Μέσα στα πλαίσια των 

εκδηλώσεων αυτών αξιοποιούνται μεθοδολογικά εργαλεία αγωγής υγείας προς τους 

μαθητές αλλά και το κοινό. 

1.3. Δημιουργούν με ευθύνη τους και διαθέτουν με την νόμιμη άδεια δικαιωμάτων τους 

οπτικοακουστικό υλικό, έντυπο ή/και διαδραστικά παιχνίδια κατάλληλα για προγράμματα 

και παρεμβάσεις (προ)αγωγής υγείας. Αποτελούν Εκπαιδευτές και δημιουργούς 

προγραμμάτων e-health. (Συν) δημιουργούν έντυπα ενημερωτικού χαρακτήρα ασθενών, 

συνοδών, πολιτών. 
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1.4. Επιλέγουν και εφαρμόζουν ποικίλες μεθόδους εκπαίδευσης/ευαισθητοποίησης στα 

προγράμματα και παρεμβάσεις (προ)αγωγής υγείας π.χ. βιωματικες/συμμετοχικές μέθοδοι 

προσέγγισης, όπως τα παιχνίδια ρόλων, θεατρικά, τραγούδια κλπ. 

1.5. Εφαρμόζουν προγράμματα, παρεμβάσεις και δράσεις Αγωγής Υγείας τα οποία 

απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και εύρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

δηλ. εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, ευρύτερη κοινότητα. 

1.6. Προγραμματίζουν τον προληπτικό έλεγχο ομάδων πληθυσμού (π.χ. γυναίκες, άνδρες, 

παιδιά). Οργανώνουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν παρεμβάσεις και προγράμματα 

(προ)αγωγής υγείας με στόχο την ενεργοποίηση της κοινωνίας στην αλλαγή των 

κοινωνικών προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών αναφορικά με τις ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες πληθυσμού (π.χ. Ρομά, μετανάστες, χρήστες, κ.λ.π.). 

1.7. Χρησιμοποιούν στρατηγικές συνηγορίας, άμεσης και έμμεσης άσκησης πολιτικών 

πίεσης, κινητοποίησης κοινότητας και ανάπτυξης συμμαχιών-συνασπισμών τοπικών 

φορέων δράσης στα πλαίσια ανταποδοτικής προστασίας της υγείας τους και της 

ευρύτερης δημόσιας υγείας. 

1.8. Εκπονούν συγκριτικές μελέτες, διοργανώνουν ημερίδες πληροφόρησης/ 

      ευαισθητοποίησης κοινού και επιστημονικής κοινότητας, αποτιμούν 

πρακτικές/μεθοδολογίες που υιοθετήθηκαν, διαδίδουν καλές πρακτικές σε Εθνικό και 

Διεθνή επίπεδο και επαναπροσδιορίζουν δράσεις και πρακτικές. 

1.9. Αξιολογούν τη γενική κατάσταση χρόνιου πάσχοντα, τη γνωστική έκπτωση και την 

ψυχοκινητική επιβράδυνση. 

1.10. Οργανώνουν ομάδες για αυτοφροντίδα και αυτοβοήθεια σε θέματα υγείας. Καταρτίζουν     

τον χάρτη συμμετοχών στις παρεμβάσεις και προσδιορίζουν τον τρόπο και τον ρόλο εκάστου. 

1.11. Συνεργάζονται με άλλους λειτουργούς υγείας/φορείς/υπηρεσίες επιρροής και 

ανάπτυξης δημόσιων πολιτικών και χάραξης κοινών στρατηγικών για τη κοινοτική υγεία, 

με σκοπό τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και επιτυχή έκβαση της δράσης. 

1.12. Ασκούν συμβουλευτική διεπιστημονικών και διεπαγγελματικών ομάδων 

επιφορτισμένων με τη φροντίδα υγείας νεογνών, βρεφών ,παιδιών, πασχόντων κ.α. ως 

σύμβουλοι υγείας. Συντονίζουν την από κοινού εργασία για το σχεδιασμό παροχής 

βέλτιστων υπηρεσιών και ευκαιριών υγείας και ευημερίας αυτών. 

1.13. Αξιοποιούν τα δεδομένα και συντάσσουν εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης για την 

αναγκαιότητα και σημασία απαιτούμενων ατομικών, οργανωσιακών, 

κοινωνικών/κοινοτικών, πολιτισμικών και πολιτικών αλλαγών για την επίτευξη των 

σκοπών της προάσπισης της (προ)αγωγής υγείας.. Διενεργούν περιοδικό έλεγχο 

συμμόρφωσης  σύμφωνα με τα οριζόμενα των κείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. 
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1.14. Εφαρμόζουν ειδικά προγράμματα (προ)αγωγής υγείας για γονείς, μελλοντικούς γονείς, 

εγκύους, θηλάζουσες, λεχώνες. 

1.15. Εκτιμούν τη γονεϊκή ικανότητα και υποστηρίζουν το γονεϊκό ρόλο/ασκούντων τη 

γονεϊκή φροντίδα, ανεξάρτητα ή/και επί ενδείξεων. Ανιχνεύουν πρώιμα ενδείξεις 

δυσκολιών και καθυστερήσεις ανάπτυξης (π.χ. αυτισμός, ΔΕΠ-Υ Κ.Α.), στηρίζουν, 

παραπέμπουν και παρακολουθούν την πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης των παιδιών και 

τη συνδρομή των γονέων /φροντιστών σε αυτή. 

1.16. Ενημερώνουν τους γονείς πριν από την έξοδο τους από τα μαιευτήρια της περιοχής 

ευθύνης τους, δημόσια ή ιδιωτικά, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σχετικά με τη φροντίδα 

μητρότητας και βρέφους στην κοινότητα. Πραγματοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις 

αξιολόγησης οικογενειακού περιβάλλοντος και αναπτυσσόμενων δυναμικών του και 

ασκούν συμβουλευτική υγείας και εκπαίδευση/αγωγή υγείας σε θέματα υγιούς ανάπτυξης 

και προαγωγής υγείας νεογνών, βρεφών και παιδιών, όπως περιποίηση βρέφους, μητρικός 

θηλασμός, διατροφή, πρόληψη ατυχημάτων, ψυχοσωματική και κοινωνική  ανάπτυξη 

παιδιού, επιλόχεια κατάθλιψη, παθητικό κάπνισμα, λοιμώδη νοσήματα, κ.α. Αξιοποιούν 

γονείς ως εκπαιδευτές συμπεριφορών υγείας στις σχολές γονέων -Peer education. 

1.17. Ασκούν συμβουλευτική υγείας (ατομικής ή/και ομαδικής), (προ)αγωγής  

αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, 

εκτρώσεων, ΣΜΝ, διακίνησης και εμπορίας γυναικών/παιδιών/μεταναστών (θύματα 

traffcking), σεξουαλικού προσανατολισμού, σεξουαλικότητας και ΑΜΕΑ, υπογονιμότητας, 

στειρότητας, σεξουαλικότητας και χρόνιων νοσημάτων, νέων μορφών μητρότητας και 

οικογενειακών τύπων (π.χ. μονογονεικότητα, ομογονεικότητα, πολύτεκνη οικογένεια, 

παιδιά βιασμών, τέκνα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, υιοθετημένα παιδιά κ.α.), κάθε 

μορφής σεξουαλικής κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας και ισότητας, ομοφοβίας, 

φεμινισμού, πορνείας κ.α., σε δημόσιες μονάδες/δομές/τμήματα και υπηρεσίες 

νοσοκομείων, κέντρα υγείας, κέντρα/μονάδες οικογενειακού προγραμματισμού, ιδιωτικές 

κλινικές/ιατρεία, σχολεία/δομές άτυπης και τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. σχολεία Α/θμιας, 

Β/θμιας & Γ/θμιας Εκπαίδευσης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Σχολές Γονέων, (Δ)ΙΕΚ, 

κ.α.), χώρων εργασίας, συλλογικών οργάνων που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον και 

έχουν στους καταστατικούς σκοπούς λειτουργίας τους την προστασία και προαγωγής της 

αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας και εν γένει της μητρότητας και κάθε μορφής 

οικογένειας. 

1.18. Τηρούν μητρώο εξυπηρετούμενων, τεκμηριώνουν υιοθετημένες 

προσεγγίσεις/παρεμβάσεις κατά περίπτωση για την προαγωγή και προάσπιση της 

ατομικής και κοινοτικής αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, αξιολογούν με 

επιδημιολογικούς δείκτες την αποτελεσματικότητα και ποιότητα των προσεγγίσεων, 



17  

  

κοινοποιούν σε αρμόδιες Εθνικές και Διεθνείς Υπηρεσίες τα στατιστικά δεδομένα και 

αξιοποιούν τις εκθέσεις/προτάσεις για τη χάραξη θεματικών πολιτικών. 

1.19. Συμμετέχουν στην ομάδα υγείας και διευκολύνουν τη προσβασιμότητα για γενετική 

καθοδήγηση, προγεννητικό έλεγχο και προσδιορισμό γενετικών/συγγενικών δεικτών 

νόσων (π.χ.  ενυπόγραφη παραπομπή διενέργειας HPV-DNA, ελέγχου για  καρκίνο 

μαστού κ.α. ). Ασκούν συμβουλευτική και παρέχουν υποστήριξη στην προ- και μετα-

διαγνωστική φάση γενετικών και κληρονομικών νοσημάτων/ευγονική συμβουλευτική. 

1.20.  Προγραμματίζουν και εφαρμόζουν (προ)αγωγή υγείας σε ηλικιωμένους σε θέματα 

πρωτογενούς – δευτερογενούς - τριτογενούς πρόληψης και προστασίας/προαγωγής της 

υγείας τους 

1.21. Διδάσκουν  και εκπαιδεύουν ΑΜΕΑ για ασφαλή χρήση υποστηρικτικών μέσων (π.χ. 

σκύλοι - οδηγοί). 

1.22. Υποστηρίζουν άτομα και ομάδες για την οικοδόμηση της αυτονομίας και αυτοσεβασμού 

ως βάση κάθε δράσεων/προγραμμάτων προαγωγής και προστασίας της υγείας τους. 

1.23. Αξιολογούν με ενδεδειγμένες μετρήσεις την απόκτηση γνώσης και τροποποίησης - 

εμπέδωσης συμπεριφορών υγείας και γενικότερα στάσεις και συμπεριφορές σε σχέση με 

τον στόχο κάθε δράσης. 

1.24. Ενδυναμώνουν τη συμμετοχή/εμπλοκή ασθενών και χρηστών υπηρεσιών υγείας, 

επαγγελματιών υγείας και κοινού (ολιστική-συσχετιστική κοινοτική φροντίδα υγείας), με 

σεβασμό σε όλες τις πτυχές διαφορετικότητας/ποικιλομορφίας πληθυσμού και 

ιδιαιτεροτήτων. 

1.25. Διατηρούν τον χαρακτήρα θετικής υγείας του Κέντρου Υγείας, των ΤΟΜΥ και των 

κοινοτικών δομών (πρόσβαση, ίσες ευκαιρίες). 

1.26. Εποπτεύουν και ερευνούν την ορθή εφαρμογή υγειονομικών μέτρων και κανονισμών, 

που αφορούν τη δυνατότητα ισότιμης πραγμάτωσης των δικαιωμάτων των χρηστών 

υπηρεσιών υγείας και των δικαιωμάτων των ασθενών στην (προ) κλινική και μετακλινική 

τους φάση. 

1.27. Συλλέγουν και επεξεργάζονται τα επιδημιολογικά τεκμήρια και συντάσσουν μελέτες 

διασφάλισης ευεργετικότητας ατόμων και ομάδων. 

1.28. Διενεργούν με ευθύνη τους screening test(s) πληθυσμών και ατόμων σε υπηρεσίες 

φροντίδας υγείας, σε σχολεία, σε χώρους εργασίας κ.α., όπως αυτά ορίζονται από 

πρωτόκολλα παρακολούθησης, με σκοπό την ανίχνευση και έγκαιρη διάγνωση 

νοσημάτων (δευτερογενής πρόληψη) και τη διαχρονική παρακολούθηση και πρόληψη 

επιδείνωσης χρονίων νοσημάτων (τριτογενής πρόληψη). Συντάσσουν για τους σκοπούς 

αυτούς πρωτόκολλα/πλάνα προαγωγής υγείας. Ως ενδεικτικές μετρήσεις αναφέρονται η 

οπτική οξύτητα, ακουστική οξύτητα, στοματική υγεία, περίμετρος μέσης, ισχύων, 

ανάστημα, βάρος, ΔΜΣ, κατάσταση δέρματος, τριχωτού κεφαλής, χρήση/συμμόρφωση 



18  

  

σε μεθόδους αντισύλληψης, το επίπεδο χρήσης αλκοόλ,  ο έλεγχος υπερλιπιδαιμίας, 

σακχάρου κτλ. 

2. Καθήκον Ευθύνης των Ε.Ε.Υ. είναι η ενεργητική ανοσοποίηση, ο προγραμματισμός 

και η διενέργεια εμβολιασμών και δερμοαντιδράσεων και η εν γένει διαχείριση του 

Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών παιδιών-εφήβων και ενηλίκων. 

2.1 Επιτελούν χρέη συντονιστών για την εκπόνηση του προγράμματος εμβολιασμών του 

Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, καθώς και ειδικών ομάδων , όπως των ταξιδιωτών 

και επαγγελματιών, χρονίων πασχόντων, προμεταμοσχευθέντων κ.α. (χωροχρονικός 

σχεδιασμός). 

2.2 Έχουν την ευθύνη της προμήθειας, της φύλαξης και της διάθεσης εμβολίων και φυματίνης. 

Διευθετούν τον χώρο διενέργειας, δημιουργούν, επιλέγουν και χρησιμοποιούν σχετικό 

υλικό (προ)αγωγής υγείας. Έχουν την ευθύνη της επάρκειας και διαχείρισης υλικού καθώς 

και βιβλιαρίων υγείας. Μεριμνούν για την έγκαιρη, ενυπόγραφη και επαρκή προμήθεια 

αναλώσιμων υλικών για την παροχή εμβολιαστικής κάλυψης, είτε αυτή προσφέρεται εντός 

των μονάδων και δομών υγείας, είτε κατ’ οίκον/κοινότητα. 

2.3 Επιλέγουν, διενεργούν με δική τους ευθύνη ενυπόγραφα δερμοαντιδράσεις και 

εμβολιασμούς και προβαίνουν σε σύσταση άμεσης εκτέλεσης αυτών εντός του πεδίου 

αρμοδιότητας τους σε όλες τις ηλικιακές ομάδες σύμφωνα με τις υποδείξεις του εκάστοτε 

υπεύθυνου Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών. Σφραγίζουν τους διενεργούμενους και 

προγραμματίζουν τους επόμενους και υπολειπόμενους εμβολιασμούς. Στα πλαίσια 

επίτευξης έγκαιρου εμβολιασμού, αποφυγής εμβολιαστικού κενού και επιτακτικών 

επιδημιολογικών αναγκών δύναται να διενεργούν ενυπόγραφους επιτόπιους ελέγχους 

βιβλιαρίων υγείας στις δομές/μονάδες υγείας και κατόπιν προγραμματισμού στον 

εκπαιδευτικό και εργασιακό χώρο και να εκδίδουν αντίστοιχες ονομαστικές συστάσεις. 

2.4 Εκπονούν ενυπόγραφες επιδημιολογικές μελέτες εμβολιαστικής κάλυψης του γενικού 

πληθυσμού, μελέτες προσέγγισης του αντιεμβολιαστικού κινήματος, μελέτες 

κινητοποίησης κοινού για εμβολιασμό έναντι λοιμωδών νοσημάτων, μελέτες στάσεων και 

συμπεριφορών στη σύσταση και χορήγηση συγκεκριμένων εμβολιασμών ή/και 

συνδυασμών τους, μελέτες παρακολούθησης ανεπιθύμητων αντιδράσεων μετά από 

εμβολιασμούς, μελέτες καταγραφής εμποδίων/δυσκολιών κατά την οργάνωση/διενέργεια 

και αξιολόγηση της ανοσοποίησης και πάσης φύσεως μελέτες  που εμπίπτουν στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προωθώντας τις με συναπτές προτάσεις προς τα 

ασκούντα όργανα χάραξης πολιτικής εμβολιαστικής κάλυψης και παρακολούθησης 

εμβολίων και λοιμωδών νόσων. 

2.5 Ελέγχουν τους εκπαιδευτικούς για την πρόληψη της φυματίωσης στο σχολείο, βάση της 

κείμενης νομοθεσίας, προ της πρόσληψης και περιοδικά  με δερμοαντίδραση mantoux. 
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Τηρούν και αξιολογούν επιδημιολογικά δεδομένα. Διενεργούν εμβολιασμούς στο 

προσωπικό ειδικών σχολείων, οίκων ευγηρίας, παιδικών Σταθμών, Σχολών Εκπαίδευσης 

και φορέων απασχόλησης στρατιωτικών (όλων των Σωμάτων), αστυνομικών, 

θηροφυλάκων, προσωπικού κτηνιατρικής υπηρεσίας κ.α.) και των κοινοτικών δομών (π.χ. 

Κοινωνικά συσσίτια, εθελοντές κοινωνικού φαρμακείου κ. α.)  με βάση το εκάστοτε Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμών, τηρώντας στοιχεία και ενημερώνοντας για την έκβασή τους τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. 

2.6 Οργανώνουν και εφαρμόζουν ετήσιο  αντιγριπικό εμβολιασμό σε οριζόμενες από τα 

αρμόδια όργανα ευπαθείς ομάδες. Τηρούν και αξιολογούν επιδημιολογικά δεδομένα 

συμμετοχής, μελέτες στάσεων και συμπεριφορών συμμόρφωσης και πρακτικών 

μεταστροφής/αποδοχής εμβολιασμού. 

2.7 Αξιολογούν τα προγράμματα υλοποίησης εμβολιασμών. Τηρούν κατηγοριοποιημένα 

στατιστικά στοιχεία (π.χ. ανά σχολική μονάδα, μαιευτήρια, χώρους εργασίας, 

καταυλισμούς, κοινοτικές δομές ΑΜΕΑ κ. α). Συντάσσουν θεματικές εκθέσεις. Ελέγχουν 

και εκδίδουν ενυπόγραφη πιστοποίηση εμβολιαστικής κάλυψης και ασκούν σχετική 

εξατομικευμένη και ομαδική συμβουλευτική. 

2.8 Ο εμβολιασμός διενεργείται από Ε.Ε.Υ. διατηρώντας την ευθύνη διενέργειάς του σύμφωνα 

με τα εκάστοτε σχήματα εμβολιασμών που εφαρμόζει το Εθνικό Πρόγραμμα για τα 

νεογνά, βρέφη, εφήβους, ενήλικες, ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες, ταξιδιώτες, 

ευπαθείς ομάδες. Διενεργεί εμβολιασμό στο σπίτι σε ειδικές περιπτώσεις. 

2.9 Ανακοινώνουν με δελτίο τύπου ή δημόσια ανακοίνωση και χρήση όλων των δυνατών 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις πληροφορίες, τα τηλέφωνα, τις ημέρες και ώρες 

διενέργειας των εμβολιασμών. 

2.10 Μεριμνούν για την  εμβολιαστική κάλυψη των πολιτισμικά και γλωσσικά 

διαφοροποιημένων ατόμων.  

2.11 Σε όλες τις περιπτώσεις διαχείρισης του εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού και 

διενέργειας εμβολιασμών  προηγείται ευαισθητοποίηση περί της αξίας του εμβολιασμού, 

εκτίμηση της γενικής κατάστασης υγείας των υποψήφιων ληπτών, λήψη ιστορικού υγείας, 

συνηθειών-συμπεριφορών και ενδιαφερόντων ενασχόλησης (χόμπυ), διαχείρισης πιθανών 

παρενεργειών από τον εμβολιασμό. 

2.12  Ελέγχουν και υπογράφουν την εμβολιαστική κάλυψη υποψήφιων συμμετεχόντων σε 

κατασκηνωτικά προγράμματα. Ενυπόγραφα εκτιμούν την καταλληλότητα συμμετοχής 

ενδιαφερόμενων και συνοδών-εθελοντών σε κατασκηνωτικά προγράμματα, κατόπιν 

ελέγχου εμβολιαστικής κάλυψης, επίγνωσης πορίσματος κλινικής εξέτασής τους, 

εκτίμησης παραγόντων επικινδυνότητας και ατομικού/οικογενειακού αναμνηστικού υγείας, 
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συμπεριφοράς και στάσεων υγείας. Οι παράμετροι εκτίμησης είναι ενδεικτικοί και 

συνάδουν με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

2.13 Οι Ε.Ε.Υ. επιλέγουν, συστήνουν άμεση εκτέλεση και  διενεργούν τα εμβόλια των 

επαγγελματιών και ταξιδιωτών με βάση τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του  

εκάστοτε διεθνή και εθνικού επιδημιολογικού χάρτη λοιμωδών νοσημάτων. Προβαίνουν σε 

έλεγχο βιβλιαρίου εμβολιασμών ή ταξιδιωτικών εγγράφων. Εκδίδουν βιβλιάριο ή κάρτα 

εμβολιασμών, χορηγούν  ενυπόγραφη βεβαίωση εμβολιαστικής κατάστασης. 

Επικυρώνουν τη διενέργεια και τον συνιστώμενο προγραμματισμό υπολειπόμενων 

εμβολιασμών ενυπόγραφα και με διεθνή ισχύος σφραγίδα η οποία φέρει τα 

χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας. Ασκούν φροντίδα υγείας για διεθνείς ταξιδιώτες. 

Συγκεκριμένα , στα πλαίσια πρόληψης νοσημάτων οι ΕΕΥ διενεργούν εκτίμηση κινδύνων 

πριν/κατά και μετά το ταξίδι, συμβουλεύουν και κινητοποιούν στη λήψη μέτρων πρόληψης 

και προφύλαξης/προμήθειας επαρκούς και κατάλληλου φαρμακείου ή και 

χημειοπροφυλακτικής αγωγής, ενυπόγραφα συνιστούν και διενεργούν με υπευθυνότητα 

τους ενδεδειγμένους εμβολιασμούς ανάλογα με το προορισμό και με την πλήρη επίγνωση 

των επιδημιολογικών διακυμάνσεων λοιμωδών νοσημάτων και συνυπολογίζοντας 

ατομικό/οικογενειακό αναμνηστικό υγείας, οικογενειακή κατάσταση, λόγους και διάρκεια 

ταξιδιού, κατάσταση εμβολιαστικής κάλυψης, εξατομικευμένο σχεδιασμό προγράμματος 

υπολειπόμενων και έκτακτων. Η ευθύνη προμήθειας, διάθεσης των ενδεδειγμένων 

κρατικών εμβολίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των ΕΕΥ, οι οποίοι συνδυαστικά και ως 

διενεργούντες την εμβολιαστική κάλυψη και για όλα του εκάστοτε Εθνικού Προγράμματος 

εμβόλια δύναται σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. δυσπρόσιτες περιοχές) να προβούν σε άμεση 

εκτέλεση μέσω ΗΔΙΚΑ ανεξάρτητα.  

2.14 Προγραμματισμός/διαχείριση ενημέρωσης Σχολικών Μονάδων, Κέντρων Εκπαίδευσης, 

Επαγγελματικών Φορέων, στρατώνων, Αστυνομικών Δ/νσειων κ.α.) , εφοδιασμός, φύλαξη, 

συντήρηση, διάθεση δερμοαντιδράσεων (και άλλων δοκιμασιών;;). Διενέργεια - Ανάγνωση, 

τήρηση στοιχείων, εξαγωγή δεικτών επίπτωσης και επιπολασμού. - Προετοιμασία θεματικού 

υλικού (προ)αγωγής υγείας. Η σύσταση άμεσης εκτέλεσης δερμοαντιδράσεων με ευθύνη των 

Ε.Ε.Υ.  

3. Καθήκον Ευθύνης των Ε.Ε.Υ. είναι ο εντοπισμός βλαπτικών παραγόντων υγείας και 

ασφάλειας σε όλη την έκταση του κοινοτικού χώρου ευθύνης και δράσης τους. 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Ε.Ε.Υ. εφαρμόζουν καλές πρακτικές: 

3.1 Εντοπισμού κινδύνου δημόσιας και κοινοτικής υγείας στους χώρους των κοινοτικών δομών 

μέριμνας και προστασίας ( π.χ. παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, Κέντρα κοινότητας, οίκοι 

ευγηρίας, καταφύγια, ξενώνες κ.α.). 
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3.2 Καταγραφής και υποβολής έκθεσης στην προϊσταμένη αρχή για την πιθανότητα και 

συνέπεια εμφάνισης κινδύνου. 

3.3 Συνδρομής στην έγκαιρη αντιμετώπιση με προληπτικές ενέργειες και αποτροπής 

επιπτώσεων. Το πλάνο διαχείρισης κινδύνων, στο σπίτι, το σχολείο, τον τόπο δουλειάς και 

των κοινοτικών δομών συνοδεύεται με προηγούμενη εκπαίδευση για διαχείριση και 

γνωστοποίηση τήρησης αρχών υγιεινής και ασφάλειας. 

3.4 Ευαισθητοποίησης της κοινότητας και  έγκαιρης ενημέρωσης για έκτακτες καταστάσεις 

που απαιτούν ειδικά μέτρα προστασίας, π.χ. επιδημίες, καύσωνας, επικίνδυνα καιρικά 

φαινόμενα κ.α. κατ’ υπόδειξη αρμόδιων φορέων όπως το Υπουργείο Υγείας, το 

ΚΕΕΛΠΝΟ κ.α. Επιλέγουν και χρησιμοποιούν τα κατάλληλα και διαθέσιμα μέσα 

κοινοτικής/κοινωνκής δικτύωσης. 

3.5 Συνηγορίας και υποστήριξης των δικαιωμάτων των μελών της κοινότητας για διαβίωση 

σε ένα υγιές και ελεύθερο βλαπτικών παραγόντων περιβάλλον. 

 

4. Καθήκον Ευθύνης των Ε.Ε.Υ. αποτελεί και η  ( συν)επιτήρηση Λοιμωδών, ΣΜΝ και 

Κοινωνικών Νοσημάτων 

Οι Ε.Ε.Υ. εφαρμόζουν τις  εκδοθείσες αποφάσεις της Δημόσιας Πολιτικής  (π.χ. Υπουργείο 

Υγείας, Περιφέρειες, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΜΚΟ κ.α.) και άλλων αρμοδίων φορέων. Συγκεκριμένα: 

 

4.1 Συμμετέχουν σε επιτροπές ή/και κλιμάκια δράσης έκτακτων συμβάντων ή φυσικών 

καταστροφών για την πρόληψη της εμφάνισης λοιμωδών νοσημάτων και 

αντιμετώπισης αυτών. 

4.2 Σχεδιάζουν, οργανώνουν, υλοποιούν και αξιολογούν ενυπόγραφα επιδημιολογικές έρευνες 

λοιμωδών νοσημάτων, χρόνιων νοσημάτων, τοπικών-εθνικών δημογραφικών 

χαρακτηριστικών (π.χ. μελέτη θανάτων, γεννήσεων, αιωνόβιων κατοίκων κλπ) και 

γενικότερα ερευνών που αφορούν θέματα που άπτονται του χώρου της Δημόσιας 

Υγείας. 

4.3 Διερευνούν λοιμώδη για τον εντοπισμό της πηγής διασποράς, του τρόπου μετάδοσης και 

αναλαμβάνουν την εκπαίδευση στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης, στο σπίτι, στο 

σχολείο, στο νοσοκομείο, στο χώρο εργασίας, σε κοινοτικά καταστήματα και εν γένει  

σε μονάδες υγείας. Ομοίως διερευνούν κοινωνικά νοσήματα και ατυχήματα. 

4.5. Καταγράφουν, παρακολουθούν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις. Μεριμνούν για τη λήψη 

μέτρων πρόληψης, διασποράς λοιμογόνων παραγόντων, εκπαιδεύουν και κινητοποιούν 

το προσωπικό στα πλαίσια ελέγχου/ επιτήρησής τους. 
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5. Καθήκον Ευθύνης των Ε.Ε.Υ. αποτελεί και η οργάνωση Σύγχρονου Συστήματος 

παρακολούθησης της Υγείας ( π.χ. με τη τήρηση Εθνικών Αρχείων, Ειδικών Μητρώων 

κ.α. ) και εφαρμογής Εθνικών Δράσεων. 

5.1 Κύριες δραστηριότητές των Ε.Ε.Υ. στο πεδίο αυτό είναι η συστηματική συλλογή, 

καταγραφή και μελέτη πληροφοριών/δεδομένων και η κωδικοποίηση της έκβασης 

νοσημάτων καθώς και των αιτιών θανάτου ή πρόκλησης νόσου. Από τα 

σημαντικότερα ενδεικτικά αρχεία που τηρούνται είναι: Αρχείο καρκίνου, τραυματισμών 

και ατυχημάτων, κακοποίησης παιδιού και ενήλικου πληθυσμού, καθολικών 

προληπτικών ελέγχων, κ.α. Προτείνουν παραμέτρους νέων λογισμικών στην 

υπηρεσία πληροφορικής που κατά την κρίση τους αφορούν στην υγεία του τοπικού 

πληθυσμού. Συνδράμουν στην εξαγωγή επιδημιολογικών και στατιστικών 

αποτελεσμάτων και στη χάραξη πολιτικών προάσπισης και (προ)αγωγής της 

Δημόσιας Υγείας. 

5.2 Καταγράφουν τις νεοπλασίες, τηρούν δεδομένα επιδημιολογικού ενδιαφέροντος, 

γεωγραφικής κατανομής κ.α. Ασκούν πίεση χάραξης πολιτικών πρόληψης των 

νεοπλασιών και υιοθέτησης αποκλειστικά αποτελεσματικών προτύπων θεραπευτικής 

αγωγής. Συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή δίκτυα προώθησης γνώσεων και 

επανατροφοδότησης καταγραφέων νεοπλασιών. 

5.3 Τηρούν μητρώα φροντιστών & βοηθητικού προσωπικού/εθελοντών υγείας για 

ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, χρόνια πάσχοντες κ.α., αξιοποιώντας αυτά στη παροχή 

φροντίδας υγείας κατ’ οίκον. ( Υπο)στηρίζουν, ενδυναμώνουν, παρέχουν συνεχή 

εκπαίδευση και εναλλακτικά/ανταποδοτικά κίνητρα για τη διατήρηση και εξέλιξη του 

ρόλου και του έργου τους. 

5.4 Συμμετέχουν ως στελέχη κοινοτικής υγείας στην εκπόνηση και εκτέλεση δράσεων και 

ενεργειών για εφαρμογή εθνικών σχεδίων και δράσεων Δημόσιας Υγείας, καθώς και 

στη δημοσιοποίηση σχετικών πορισμάτων. 

5.5 Με τη σύμφωνη γνώμη της δημοτικής αρχής αναλαμβάνουν την εκπόνηση του χάρτη 

υγείας των δήμων και διενεργούν ανίχνευση, καταγραφή αναγκών υγείας και 

σχεδιασμό δράσεων για την εξυπηρέτηση αυτών στον πληθυσμό ευθύνης τους. 

5.6 Συμμετέχουν στην εκπόνηση των πολιτικών για την περιβαλλοντική έκθεση (ETS) σε 

κινδύνους π.χ. στον καπνό του τσιγάρου (Policies on environmental tobacco smoke 

exposure). 

5.7 Συμμετέχουν στις πολιτικές για την υγιεινή διατροφή (Policies on healthy nutrition- 

π.χ. Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ). 

5.8 Συμμετέχουν στις πολιτικές  και πρακτικές για τον υγιεινό τρόπο ζωής (Policies and 

practices on healthy lifestyles). 
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5.9 Συμμετέχουν στις πολιτικές  και πρακτικές για την προστασία και προαγωγή της 

παιδικής υγείας. 

5.10 Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν ολοκληρωμένα προγράμματα εργονομικών ρυθμίσεων 

ασφάλειας, προσβασιμότητας χώρων  εργασίας και διαμονής, σχολείων, δομών 

υγείας, κ.α. (Integrated programmes in settings including workplace, schools, 

hospitals). 

5.11 Επιμελούνται την ορθή εφαρμογή υγειονομικών μέτρων και κανονισμών, για να είναι 

δυνατή η πραγμάτωση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας και των 

δικαιωμάτων των ασθενών. Συμμετέχουν σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και λοιπά 

όργανα διοίκησης που σχετίζονται με τη διαχείριση της Δημόσιας Υγείας. 

5.12 Συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας ως ισότιμα μέλη και 

σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα δραστηριοποιούνται στα πεδία 

αρμοδιοτήτων τους σε κάθε ερευνητικό πρόγραμμα. 

 

 

1. Διοικητικό Έργο των Ε.Ε.Υ. ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

 

Ο/Η Ε.Ε.Υ. που ασκεί δημόσια διοίκηση υγείας σε θέση ευθύνης ως Διευθυντής, Τομεάρχης, 

Προϊστάμενος, Υπεύθυνος Τμήματος, επιτελεί το έργο που προβλέπεται από τη νομοθεσία 

περί καθηκόντων αυτών στο πεδίο της Δημόσιας Πολιτικής Υγείας. Ειδικότερα: 

• Εκπονεί το σχεδιασμό, διαχειρίζεται τον συντονισμό δράσεων (προ)αγωγής υγείας και 

δημόσιας υγείας της γεωγραφικής, οργανωτικής περιφέρειας ή της περιοχής ευθύνης 

του /της. 

• Αξιολογεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το έργο της Διεύθυνσης, του Τομέα, 

του Τμήματος ευθύνης του /της. 

• Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού του χάρτη υγείας, της συγκέντρωσης των στοιχείων 

επιτηρήσεων υγείας και της προσβασιμότητας του κοινού στις υπηρεσίες υγείας. 

• Έχει την ευθύνη αξιολόγησης του έργου των δικτύων υγείας ως προς το έργο τους 

στην (προ)αγωγή υγείας του πληθυσμού. 

• Εισηγείται κατάλληλες ρυθμίσεις για την πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή 

υπηρεσιών φροντίδων στους κατοίκους της περιοχής ευθύνης του /της. 

• Υποβάλλει συγκεντρωτικές εκθέσεις πεπραγμένων του Τμήματος, Τομέα, Δ/νσης 

ευθύνης του/της 
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• Συμμετέχει σε επιτροπές θεματικού ενδιαφέροντος των πεδίων αρμοδιότητας του/της 

στην ΠΦΥ, τη Πρόληψη, τη Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, τη Ψυχική Υγεία, τη 

Συμβουλευτική και τη Δημόσια Υγεία. 

• Διαμορφώνει περιβάλλον σταθερότητας και επιλύει θέματα συγκρούσεων μεταξύ των 

υπαλλήλων της διεύθυνσης, του τομέα, του τμήματος. 

• Εισηγείται τη μετακίνηση, τοποθέτηση, εξέλιξη και εκπαίδευση του προσωπικού των 

τμημάτων ή υπηρεσιών των δομών που επιβλέπει ανάλογα με τις υπάρχουσες 

ανάγκες. 

• Προωθεί και επιβλέπει την εφαρμογή των κανονισμών και πρωτοκόλλων σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

• Προωθεί εκθέσεις ελέγχου και προτάσεις/προσεγγίσεις πρόληψης και προστασίας 

έναντι βλαπτικών παραγόντων σε αρμόδιους κεντρικούς/περιφερειακούς και τοπικούς 

φορείς, τόσο ως μέσο κινητοποίησης, όσο και ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης και 

χάραξης μέτρων προστασίας περιβάλλοντος. 

• Προάγει τη συμμόρφωση σε ασφαλείς πρακτικές από το προσωπικό για την πρόληψη 

των ατυχημάτων και ασθενειών των εργαζομένων. 

• Συμμετέχει και ορίζει προσωπικό για τις διάφορες διεπιστημονικές ή άλλες επιτροπές 

των δομών υγείας ευθύνης του/της. 

• Αναπτύσσει σύστημα καταγραφής και αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων 

• υπηρεσιών υγείας και εισηγείται νέες μεθόδους ελέγχου ή διαδικασίες βελτίωσής τους. 

• Συνεργάζεται με τους Δ/ντες και Προϊσταμένους των Δ/νσεων,Τμημάτων-Τομέων-

Γραφείων για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία τους και το προσωπικό τους. 

• Εισηγείται την προμήθεια κατάλληλου υλικού ή εξοπλισμού για τον φορέα ή την 

υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των αρμόδιων τμημάτων, τεχνικών ή άλλων 

υπηρεσιών. 

• Συμμετέχει σε επιτροπές έγκρισης περιοδικής καταλληλόλητας υλικού ή εξοπλισμού 

του φορέα. 

• Επικοινωνεί με όλους τους προϊσταμένους, διευθυντές και διοικητές του φορέα καθώς 

και με άλλους φορείς, πολίτες και ασθενείς που κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας 

της δομής που εποπτεύει. Εκπονεί και αξιολογεί έρευνες ικανοποίησης χρηστών 

υπηρεσιών που απασχολείται ή και εποπτεύει. 

• Συντάσσει και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό σύμφωνα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας. 
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2. Ε.Ε.Υ. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας 

Οι Ε.Ε.Υ. υπηρετούν σε όλες τις Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας 

που χρήζουν στελέχωσης από τον κλάδο σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις του εκάστοτε 

Οργανισμού. Σε ορισμένες προΐσταται των Τμημάτων τους. 

Σύμφωνα με τον εκάστοτε οργανισμό του Υπουργείου Υγείας δύναται να υπηρετεί ενδεικτικά 

στις ακόλουθες Δ/νσεις/Μονάδες/Τμήματα: Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, Επαγγελματιών 

Υγείας, Δημόσιας Υγείας, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

Πρόληψης, στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)  στη Μονάδα 

Διαμόρφωσης Πολιτικών Υγείας και Τουρισμού Υγείας. 

 

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Υ. 

Οι ΕΕΥ ανάλογα με τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της δομής εργασίας 

επιπρόσθετα των ανωτέρω αναγραφόμενων καθηκόντων τους απασχολούνται και με τα εξής 

αντικείμενα: 

1. Ανίχνευση, μελέτη και αξιολόγηση των αναγκών υγείας (σωματικών, ψυχικών, 

κοινωνικών) του πληθυσμού ευθύνης τους και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, 

άσκηση συμβουλευτικής υγείας και παραπομπή με ευθύνη τους στις ανάλογες 

υπηρεσίες διευκολύνοντας διαδικασίες πρόσβασης. 

2. Εκπόνηση του τοπικού χάρτη υγείας της περιοχής ευθύνης της δομής απασχόλησής 

τους, υποβολή αρμοδίως πρωτοκόλλων πλάνου δράσεων (προ)αγωγής  υγείας, ΠΦΥ 

και Δημόσιας Υγείας, συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και λοιπά όργανα 

διοίκησης που σχετίζονται με τη διαχείριση των παραπάνω πεδίων, ασκούν έργο 

συμβούλου προς τους υπεύθυνους πολιτικούς φορείς για την υγεία και την ποιότητα 

ζωής καθώς και χάραξη ανάλογων πολιτικών υγείας.  

3.  Άσκηση Αγωγής Υγείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συμμετοχή στην 

εκπαίδευση και σε όλα τα προγράμματα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης ως εκπαιδευτικοί, ως εκπαιδευτές Αγωγής Υγείας και εκπαιδευτές 

ενηλίκων με ανάλογα για την κάθε θέση προσόντα και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε 

φορά νομοθεσία.  

4. Ανάπτυξη εκπαιδευτικής δράσης, προσφορά διοικητικής στελέχωσης, υποστήριξη και 

αξιολόγηση των τμημάτων προπτυχιακής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής και 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης  σπουδών στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 

χώρας και της αλλοδαπής.. Εκπαίδευση και παρακολούθηση της  πρακτικής  άσκησης  

σπουδαστών  Τμημάτων που έχουν στο βασικό κορμό μαθήματα σε αντικείμενα που 

ανάγονται στα πεδία επαγγελματικών αρμοδιοτήτων τους. 
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5. Σχεδιασμό, συντονισμό, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων Αγωγής και 

Προαγωγής υγείας με βάση, είτε τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες των αρμοδίων 

εθνικών και παγκοσμίων υπηρεσιών, φορέων και οργάνων, είτε θεμάτων που 

προκύπτουν από τεκμηριωμένη έρευνα αναγκών ανάπτυξης, σε άτομα και ομάδες και 

στην ευρύτερη κοινότητα βάση των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων τους. Οι 

ανωτέρω δράσεις, παρεμβάσεις/προγράμματα δύναται να υλοποιούνται τόσο 

αυτοδύναμα από τους ΕΕΥ, όσο και  με διεπιστημονική ή διεπαγγελματική συνεργασία 

και να έχουν χαρακτήρα ανταποδοτικής ωφελιμότητας προς τις δομές και τους 

χρήστες/λήπτες υπηρεσιών υγείας.. 

6. Παραγωγή και αξιοποίηση υλικού (προ)αγωγής υγείας, είτε αποκλειστικής τους 

δημιουργίας, είτε μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών. Το υλικό δύναται να λάβει 

έγκριση από αρμόδιους φορείς ανάλογα με τον απευθυνόμενο πληθυσμό (π.χ. 

εκπαιδευτική και σχολική κοινότητα, σύλλογοι γυναικών, ευπαθείς ομάδες, κα). Τα 

προγράμματα και οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν και βιωματικούς τρόπους 

εκπαίδευσης τα οποία  αποτελούν σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους εκπαίδευσης, 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη της σκέψης, στη συναισθηματική ωριμότητα και με την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων βοηθούν στη λήψη απόφασης απόκτησης υγιούς συμπεριφοράς. 

Στους βιωματικούς μεθόδους εκπαίδευσης περιλαμβάνονται τα θεατρικά και 

μουσικοχορευτικά δρώμενα, τα διαδραστικά παιχνίδια, μύθοι και παραμύθια, κα. 

7. Ενδεικτικά προγράμματα ανάπτυξης, εφαρμογής  και αξιολόγησης  παρεμβάσεων  και 

δράσεων  Αγωγής Υγείας των ΕΕΥ αποτελούν τα παρακάτω: διατροφή, εξαρτήσεις 

(πχ κάπνισμα), πρόληψη ατυχημάτων, κυκλοφοριακή αγωγή, στοματική υγεία, 

σχολικός εκφοβισμός, ασφάλεια στο διαδίκτυο, εφηβεία, σεξουαλική υγεία, 

εθελοντισμός και αιμοδοσία/δωρεά, ΣΜΝ, αντισύλληψη,  πρόληψη καρκίνου του 

μαστού, μητρικός θηλασμός, εμβόλια, πρόληψη και διαχείριση οξέων και χρόνιων 

νοσημάτων, κα. 

8. Η Αγωγή Υγείας ως ενδεδειγμένη προληπτική προσέγγιση του χώρου της 

εκπαίδευσης απαιτεί για την εφαρμογή της από τους εμπλεκόμενους ΕΕΥ 

προγραμματισμό στο σύνολο της εκπαιδευόμενης κοινότητας ή και εξατομικευμένη 

προσέγγιση (χωροχρονικός προσδιορισμός). Στον αρχικό σχεδιασμό τους οι ΕΕΥ 

ορίζουν τον επιδιωκόμενο σκοπό, τους επιμέρους στόχους, τις θεματικές ενότητες, τη 

μέθοδο/μεθοδολογία, το χρόνο και τα πρόσωπα/πληθυσμό στόχο, ως εκτιμώμενους  

δείκτες αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων της ΠΦΥ και της Δημόσιας Υγείας. 

9. Προκειμένου να προάγουν την επικοινωνία, συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ 

εκπαιδευομένων και ευρύτερης κοινότητας, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό ρόλο της 

(προ)αγωγής υγείας, αναπτύσσουν δραστηριότητες εξωστρέφειας προς την 

κοινότητα/κοινωνία.  
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10. Συμμετοχή στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων, ενεργειών και 

δράσεων Πρόληψης Προαγωγής και Αγωγής υγείας σε θέματα Δημόσιας Υγείας, σε 

χώρους εργασίας και παραγωγής (αγροτικές εγκαταστάσεις, συνεταιρισμοί, εργοστάσια 

βιοτεχνίες, βιομηχανίες, οικοτεχνίες, υπηρεσίες κλπ), σε σχολικές μονάδες 

πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε άλλες 

δομές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, σε χώρους και δομές μετακίνησης 

πληθυσμού (σταθμούς, λιμένες, αερολιμένες, πλοία, κέντρα υποδοχής μεταναστών 

κ.α.), σε δομές και υπηρεσίες τουρισμού υγείας (τουρισμός αποκατάστασης). 

11. Οργάνωση και πραγματοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας ή και δράσεων για την 

πρόληψη των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων σε συνεργασία με την Επιτροπή 

Ενδοσοκομειακών Λοιμώξεων. 

12. Στο πλαίσιο του ρόλου τους κοινωνούν την ταυτότητα τους, το σκοπό των 

παρεμβάσεων, τον ρόλο και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του φορέα προέλευσής τους, 

στο σύνολο των εταίρων του κοινοτικού περιβάλλοντός τους. 

13. Εφαρμογή  χειρισμών κοινοτικής παρέμβασης για την επιλογή των κοινοτικών φορέων 

και τον προσδιορισμό του τρόπου συμμετοχής τους σε προγράμματα αγωγής υγείας 

και γενικότερα προστασίας της υγείας τους. 

14. Συμβολή στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της πρωτογενούς, 

δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. 

15. Συμμετοχή ισότιμη και ενυπόγραφή στην ομάδα υγείας για συμπλήρωση των ατομικών 

δελτίων υγείας μαθητών ( Α.Δ.Υ.Μ.). Έκδοση ενυπόγραφων συστάσεων προς 

ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικής κοινότητας, τηρώντας τις αρχές προστασίας 

δεδομένων, προγραμματισμός και υποστήριξη παρεμβάσεων (προ)αγωγής υγείας. 

Προώθηση των δεδομένων και υπόδειξη προτάσεων και συνιστώμενων 

παρεμβάσεων/προσεγγίσεων σε αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο χάραξης και έκδοσης 

κατευθυντήριων οδηγιών (προ)αγωγής και προάσπισης της παιδικής υγείας.  

16. Άσκηση συμβουλευτικής σε θέματα Α΄ Βοηθειών και συμβολή στη χάραξη πολιτικών 

για τις Α΄ Βοήθειες. 

17. Διενέργεια εκτιμήσεων μαθησιακού τύπου και αδρής προσωπικότητας παιδιών 

(προ)σχολικής ηλικίας προ και κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, αλλά και 

εκπαιδευομένων σε όλες τις βαθμίδες/φορείς εκπαίδευσης και οργανώνουν σχετικό 

αρχείο. Το τηρούμενο portofolio προωθείται προς ενημέρωση γονέων και 

εκπαιδευτικών και αποτελεί κριτήριο πρόγνωσης των μεταγενέστερων 

μαθησιακών/εκπαιδευτικών  επιδόσεων και «οδηγό» εξατομικευμένης εκπαιδευτικής 

υποστήριξης, με στόχο πάντα τη μεγιστοποίηση των ατομικών μαθησιακών επιδόσεων 

και σεβασμό στο μαθητή και τις κλίσεις-ικανότητες του. 
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18.  Καλλιέργεια ευκαιριών συνεργασίας με τους γονείς, την κοινότητα και άλλους φορείς 

και επιδιώκουν από κοινού δράσεις για πρόληψη παραβατικότητας, κάθε είδους 

εθισμού, κακοποίησης-παραμέλησης, και οποιαδήποτε άλλου θέματος άπτεται της 

προάσπισης και προστασίας της παιδικής υγείας, αξιοποιώντας τις αρχές και τη 

μεθοδολογία του «κοινωνικού marketing». 

19. Συμμετοχή  στη διεπιστημονική ομάδα υγείας για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και  

αξιολόγηση προγραμμάτων DOTS  (Directly Observed Treatment Short – Course) σε 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 

20. Διοργάνωση, συντονισμός, σύσταση άμεσης εκτέλεσης, διενέργεια και αποτίμηση με 

δική τους ευθύνη περιοδικών προληπτικών ελέγχων και ανιχνευτικών δοκιμασιών με τη 

χρήση βιοδεικτών υγείας, δεικτών ανάπτυξης, ψυχομετρικών, 

κοινωνικοοικονομικοπολιτισμικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων και σύνταξη 

πρωτόκολλων εργασίας. 

21. Οργάνωση, εφαρμογή προγραμμάτων ή/και δράσεων για την πρόληψη των 

νεοπλασιών και συμβουλευτική αυτοελέγχου (πχ. αυτοεξέτασης μαστού, κα.). 

22. Επιλογή, χρησιμοποίηση και εκπαίδευση σε ενδεδειγμένες κλινικές πράξεις (λήψη 

ζωτικών σημείων, λήψη σακχάρου, μέτρηση οπτικής- ακουστικής οξύτητας, 

σωματομετρίες, έλεγχος σκελετικών διαταραχών), που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία 

είτε πρώιμης ανίχνευσης (screening), είτε ως εργαλεία μεταθεραπευτικής 

παρακολούθησης (follow up). 

23. Διεξαγωγή, αξιολόγηση και δημοσιοποίηση τεκμηριωμένων ερευνητικών δεδομένων και 

μελετών που ανήκουν στο πεδίο αντικειμένων αρμοδιότητας τους. Οι ΕΕΥ ασκούν 

συμβουλευτικό έργο για την υιοθέτηση δεξιοτήτων, δραστηριοτήτων και συμπεριφορών 

που βοηθούν το άτομο, την οικογένεια, την ομάδα, την κοινότητα να παραμείνουν 

σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιείς, κοινοτικά/κοινωνικά/εργασιακά ενεργά. 

24. Άσκηση πολυδιάστατης ατομικής ή και ομαδικής συμβουλευτικής υγείας, κατόπιν 

έγκαιρης εντόπισης και παρέμβασης, ενδεικτικά σε μαθητές, παιδιά, εφήβους, γονείς, 

εργαζομένους και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού πχ λεχωίδα, ηλικιωμένους, 

εξαρτημένους από κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, διαδίκτυο, τυχερά παιχνίδια, 

κα., παραβατικά άτομα, έγκλειστοι ιδρυμάτων, εκδιδόμενες γυναίκες, ΑΜΕΑ, Ρομά, κα. 

Συμβουλευτική ενδυνάμωση σε ότι αφορά τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, τα 

δικαιώματα υγείας, τον τρόπο ανάπτυξης θετικής γονεϊκότητας, αισθήματος υγείας και 

ευεξίας. 

25. Αξιολογούν το επίπεδο εξάρτησης και αποφασιστικότητας για απεξάρτηση. Ενισχύουν 

το ατομικό δυναμικό /κινητοποίηση. Επικοινωνούν με όλους τους διαθέσιμους τρόπους 

για στήριξη και πρόληψη υποτροπής. 
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26. Ενεργοποιούν την κοινωνία στην αλλαγή των κοινωνικών προτύπων, στάσεων και 

συμπεριφορών για την άρση των ανισοτήτων, τη μείωση του κοινωνικού στίγματος, του 

αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (Ρομά, μετανάστες, χρήστες, κα). Για 

την επίτευξη αυτών, οι ΕΕΥ αναπτύσσουν δράσεις σφαιρικής και εμπεριστατωμένης 

ενημέρωσης, διάχυσης και δικτύωσης για τους εκτιμώμενους και δυνητικά ευάλωτους 

πληθυσμούς και άτομα, με ευέλικτους και καινοτόμους τρόπους στην επικράτεια και 

διεθνώς. 

27. Ασκούν συμβουλευτική υγείας, υποστήριξης, προαγωγής, αγωγής και επιμόρφωσης, 

οικογενειακού προγραμματισμού, αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας σε 

ενδεικτικά θέματα: προγεννητικού ελέγχου, επιθυμητής εγκυμοσύνης, τεκνοποίησης, 

δημιουργίας οικογένειας, μητρικού θηλασμού και θρέψης βρέφους, επιλόχειας 

κατάθλιψης, διακοπής ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, αντισύλληψης, αντισύλληψης μετά 

τον τοκετό και μετά από τεχνητή διακοπή κύησης, ασφαλούς τοκετού, ΣΜΝ, διακίνησης 

και ανθρώπινης εμπορίας (trafficking), σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας 

φύλου, σεξουαλικότητας και ΑΜΕΑ, υπογονιμότητας, στειρότητας, κάθε μορφής 

σεξουαλικής κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας και ισότητας, φεμινισμού, πορνείας 

κ.α. 

28. Υποστηρίζουν συμβουλευτικά και ενδυναμώνουν την ομαλή αποδοχή των 

επερχόμενων βιοψυχοσωματικών και κοινωνικών αλλαγών, πχ. σε θέματα 

εμμηναρχής, εμμηνόπαυσης/κλιμακτηρίου, απώλειας ακοής, όρασης, μετεγχειρητικά 

κα. 

29. Προσφέρουν συμβουλευτική  οικογενειακής και οικογενούς φροντίδας υγείας σε θέματα 

υιοθεσίας, αναδοχής παιδιών και νέων μορφών οικογένειας, μονογονεικής οικογένειας, 

κα. και ασκούν ευγονική  συμβουλευτική. 

30. Ασκούν συμβουλευτική υγείας εφήβων σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών, χρήσης 

εξαρτησιογόνων και ψυχοτρόπων ουσιών, ανθυγιεινής διατροφής και παχυσαρκίας, 

κατάχρησης του διαδικτύου, ασφάλειας στο διαδίκτυο, σχολικού εκφοβισμού, κα. 

31. Συμβουλεύουν για την αντιμετώπιση συμβάντος βίας περί περιπτώσεων 

αυτοομολογίας και σεξουαλικής παρενόχλησης. 

32. Ασκούν ατομική και ομαδική συμβουλευτική υγείας στο σύνολο της εκπαιδευτικής 

κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς) και γενικά των χρηστών των υπηρεσιών 

τους, λαμβάνοντας υπόψη ποικίλους παραμέτρους, όπως ατομικό και οικογενειακό 

ιστορικό υγείας, έξεις και συμπεριφορές επικίνδυνες για την υγεία και ασφάλεια του 

παιδιού, διαταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον, ενδείξεων κακοποίησης, 

ευαλωτότητας, αξιοποιώντας και δεδομένα άλλων επαγγελματιών υγείας κ.α. 
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33. Συμβουλεύουν για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση κληρονομικών, 

γενετικών, σπάνιων και χρόνιων νοσημάτων. Συμβουλεύουν και εκπαιδεύουν στη 

χρήση απαραίτητων μέσων αυτοδιαχείρισης, αυτοελέγχου και έγκαιρης αναγνώρισης 

υποτροπών και επιπλοκών  των νοσημάτων. 

34. Συμβουλεύουν για πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων πχ μέσω των εμβολιασμών, 

τήρησης κανόνων υγιεινής, ταξιδιωτικής υγείας, κα. Εφαρμόζουν ατομικές ή/και 

ομαδικές πρακτικές εκτίμησης του επιπέδου υγείας, διευκολύνουν τη προσβασιμότητα, 

διερευνούν προϋποθέσεις εξασφάλισης για  αυτοδιαχείριση  προβλημάτων  υγείας στον 

προσωπικό τους χώρο, του καθημερινού τους βίου και υποστηρίζουν την 

κοινοτική/κοινωνική ενσωμάτωση  μέσω ενδυνάμωσης και αυτογνωσίας. 

35. Συμβουλεύουν και εκπαιδεύουν αλλεργικούς ασθενείς στην αντιμετώπιση τροφικής, 

φαρμακευτικής και σε νυγμού εντόμου αναφυλαξίας και των φροντιστών τους 

(οικογενειακό περιβάλλον, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας). 

36. Οργανώνουν ομάδες για αυτοφροντίδα και αυτοβοήθεια σε θέματα υγείας με σκοπό τη 

διατήρηση της ανεξαρτησίας και την ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης του ασθενούς. 

37. Συναξιολογούν τα περιστατικά αναπηρίας που έχουν ανάγκη να υποβληθούν σε 

κλειστό πρόγραμμα αποκατάστασης. 

38. Διερευνούν τις υγειονομικές ανάγκες των ασθενών που νοσηλεύονται στο σπίτι έχοντας 

την ευθύνη για τον συντονισμό των ενδεδειγμένων και εξειδικευμένων μέσων 

φροντίδας, υγιεινής και αποκατάστασης. 

39. Αξιολογούν το ρόλο και το έργο των φροντιστών/οικείων και πιστοποιούν την επάρκεια 

τους, εκδίδοντας και σχετικές βεβαιώσεις για  τους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτές, 

εθελοντές  ΑΜΕΑ και ευρύτερης κοινότητας. 

40. Συνεργάζονται με την πολυκλαδική ομάδα για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των 

μεταναστών και προσφύγων και την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωσή τους. 

41. Ασκούν συμβουλευτικό έργο ώστε κάθε εργαζόμενος να αισθάνεται ασφαλής ως προς 

την φυσική, διανοητική και ψυχική του κατάσταση, χρησιμοποιώντας διαδραστικές 

μεθόδους αντιμετώπισης του στρες. 

42. Αξιολογούν ολοκληρωμένα συμπεριφορές και κίνητρα, άμεσων και έμμεσων κινδύνων 

αυτοκτονίας και αναπτύσσουν δράσεις μείωσης κινδύνου σε «ευάλωτες» 

κοινωνικοσυναισθηματικά ομάδες /άτομα. Οργανώνουν, συμμετέχουν και αξιολογούν 

δράσεις πρόληψης αυτοκτονιών και εν γένει προαγωγής ψυχικής ευεξίας. 

43. Ασκούν συμβουλευτική ασφαλούς, ευχάριστης και ισόβιας φυσικής άσκησης. 

44. Συμμετέχουν στην ομάδα απεξάρτησης του ιατρείου διακοπής καπνίσματος και 

αξιολογούν  την πορεία του καπνιστή, υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτού, 
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ενεργοποιούν δίκτυο υποστήριξης του, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες της 

ομάδας. 

45. Επιμελούνται για τη σωστή εφαρμογή υγειονομικών μέτρων και κανονισμών, για να 

είναι δυνατή η πραγμάτωση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας και των 

δικαιωμάτων των ασθενών. Γνωστοποιούν σε ευπαθείς ομάδες πχ ΑΜΕΑ, χρόνιοι 

πάσχοντες, θέματα διεκδίκησης δικαιωμάτων τους στην υγεία, εκπαίδευση, εργασία 

κ.α. και στηρίζουν τις αυτόνομες πρωτοβουλίες τους. 

46. Πραγματοποιούν επισκέψεις στο σπίτι για συμβουλευτική υγείας σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου για γενετικά, κοινωνικά νοσήματα και νοσήματα φθοράς ( καρκίνος, 

καρδιοπάθειες, ατυχήματα, φυματίωση, ΣΜΝ, διαβήτη, αλκοολισμό, τοξικομανία κ.α.), 

έκτακτων και οξέων καταστάσεων (πένθος κ.α.) και σε ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού  (έγκυες, βρέφη και παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας, ανέργους, μετανάστες 

κ.α.). 

47. Η κατ’ οίκον επίσκεψη στην έγκυο/νέα μητέρα και βρέφος περιλαμβάνει επίδειξη και 

ενίσχυση τεχνικών για τη σωστή φροντίδα και θρέψη του βρέφους και τον εντοπισμό 

και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στο οικογενειακό περιβάλλον. 

48. Ως μέλη της ομάδας υγείας στην κατ΄ οίκον επίσκεψη, διερευνούν τη καταλληλότητα 

των συνθηκών διαβίωσης (υγειονομικών, κοινωνικοοικονομικών και οικογενειακών), 

από πλευράς αερισμού, φωτεινότητας, διατροφικές συνήθειες και συμπεριφοράς,  

κ.λ.π., συστήνοντας ενυπόγραφα τη λήψη μέτρων προστασίας και υγειονομικής 

εξυγίανσης. 

49. Οι Ε.Ε.Υ. έχουν καθήκον να αναλαμβάνουν την εκπαίδευση χρόνιων ασθενών (π.χ 

διαβητικών), αποτιμώντας την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών, βαθμολογώντας 

παραμέτρους που τον αφορούν (ενδεικτικά κινητικότητα, αυτοφροντίδα, επάρκεια 

υλικών, προσβασιμότητα σε κοινωνικούς χώρους, γνωστικές λειτουργίες, κοινοτική 

συμμετοχή, συντροφικότητα, κίνδυνος διασποράς λοιμογόνου παράγοντα κ.α.). 

50. Σε οικογένειες εργαζομένων επί ενδείξεων έκθεσης σε περιβαλλοντικούς κινδύνους και 

προκύπτουσες ανάγκες υγείας τους πραγματοποιούν κατ' οίκον επισκέψεις. 

Αναπτύσσουν υπηρεσίες και δράσεις υποστήριξης επαγγελματικής υγιεινής και 

ασφάλειας εργαζομένων. 

51. Αναλαμβάνουν την εύρεση, εμπλοκή φορέων/εθελοντών και δημιουργία δικτύων 

ενεργούς υγιής γήρανσης. Σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν θεματικές κοινοτικές 

παρεμβάσεις /προγράμματα. Ασκούν πολιτικές υγείας ως μέλη τοπικών και εθνικών 

επιτροπών για την ενεργό υγιή γήρανση. 
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52. Οργανώνουν, συμμετέχουν και αξιολογούν  ψυχαγωγικές εκδηλώσεις/ δράσεις   

ευεξίας και ενεργούς υγιής γήρανσης, αυτόνομα ή ως μέλη της διεπιστημονικής 

ομάδας υγείας, με εκδρομές – διακοπές – τουρισμός υγείας/αποκατάστασης - γιορτινές 

δράσεις κ.α. 

53. Υλοποιούν κατάλληλες ενέργειες για την πρόληψη των ατυχημάτων και κυρίως των 

πτώσεων . Εκτιμούν εργονομικά με τεκμηριωμένα μέσα (π.χ.OIRA) το χώρο διαβίωσης 

και δράσης των ηλικιωμένων (π.χ. εργονομική διάταξη των καθημερινών αντικειμένων 

χρήσης στο σπίτι). 

54. Οργανώνουν προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας ευαισθητοποίησης 

εθελοντών αιμοδοτών και δωρητών οργάνων/ιστών/σώματος, στους σταθμούς και στα 

Κέντρα Αιμοδοσίας, στο νοσοκομείο/Τμήματα ΕΕΥ, στην κοινότητα, σε χώρους 

εργασίας, σε συλλογικά όργανα κ.α. με στόχο την προσέλκυση, διατήρηση και 

προώθηση παρεμβάσεων και προγραμμάτων ενίσχυσης του θεσμού της εθελοντικής 

αιμοδοσίας και δωρεάς. Σε συνεργασία με φορείς της κοινότητας ευαισθητοποιούν στη 

δημιουργία νέων τραπεζών αίματος/οργάνων/ιστών/σώματος και συλλόγων εθελοντών 

προστασίας της υγείας και  προώθησης του θεσμού της εθελοντισμού. Συμπληρώνουν 

και διαχειρίζονται το μητρώο εθελοντών αιμοδοτών και δωρητών οργάνων. 

55. Οργανώνουν και τηρούν το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών. Σε επίπεδο οργανικής 

μονάδας αιμοδοσίας αναλαμβάνουν τη κλήση Αιμοδοτών για κάλυψη αναγκών. Έχουν 

την ευθύνη λειτουργικής-διοικητικής και επιστημονικής διασύνδεσης με το Εθνικό 

Κέντρο Αιμοδοσίας σε συνεργασία με τον Διευθυντή της μονάδας. Υπηρετούν σε 

αντίστοιχες δομές/τμήματα /οργανισμούς προώθησης και παρακολούθησης του 

εθελοντισμού.   

56. Οργανώνουν εθελοντικές αιμοδοσίες/δωρεάς οργάνων, ιστών-κυττάρων σε 

εργασιακούς χώρους – Δήμους – Πανεπιστήμια– σχολές κ.α. 

57. Διαχειρίζονται το μητρώο προεπιλεγμένων αιμοδοτών και μητρώο εθελοντών δωρητών 

οργάνων/ιστών/κυττάρων. 

58. Κινητοποιούν τους Θαλασσαιμικούς Ασθενείς ( συμμετοχικότητα των πασχόντων), 

ενδυναμώνοντας το ρόλο και το δικαίωμα τους στην υγεία. 

59. Επιμελούνται την διυπηρεσιακή και διεπιστημονική διασύνδεση σε κοινοτικό επίπεδο 

με στόχο τη διατήρηση του εθελοντισμού στην υγεία. 

60. Συνεργάζονται σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο για την έκδοση ειδικών ενημερωτικών 

εντύπων και οδηγιών για το κοινό, με την αξιοποίηση και διαχείριση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης.  

61. Διενεργούν έλεγχο εμβολιαστικής κάλυψης και εκδίδουν ενυπόγραφα ανάλογες 

βεβαιώσεις. Διατηρούν αρχείο εμβολιαστικής κίνησης, ανεπιθύμητων 



33  

  

συμβάντων/παρενεργειών, προγραμματισμού επόμενων δόσεων και παρότρυνσης για 

πιστή τήρηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.  

62. Συμμετέχουν σε επιτροπές ή/και κλιμάκια δράσης έκτακτων συμβάντων ή φυσικών 

καταστροφών για την πρόληψη της εμφάνισης και διασποράς λοιμωδών νοσημάτων 

επιθεωρούν για την ύπαρξη και επάρκεια φαρμακείου.  

63. Σχεδιάζουν με στελέχη της δομής υγείας και εφαρμόζουν πλάνο άμεσης παρέμβασης 

σε περιπτώσεις π.χ. θεομηνιών, πυρκαγιάς κ.α. 

64. Καλλιεργούν και αναπτύσσουν οικολογική συνείδηση και συνυπευθυνότητα στη 

διατήρηση και προάσπιση της Δημόσια Υγείας 

65. Εκπαιδεύουν τους εργαζομένους σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

66. Προάγουν την κατανόηση των δικαιωμάτων στην υγεία και την ασφάλεια αμφοτέρων 

των εργαζομένων και του εργοδότη . 

67. Συντάσσουν εκθέσεις προτάσεων προς τον εργοδοτικό φορέα σχετικά με τον 

σχεδιασμό προγραμμάτων για θέματα υγιεινής και μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων. 

68. Ενημερώνονται συνεχώς  για  τις  επαγγελματικές  ασθένειες του  χώρου  εργασίας και 

εκπαιδεύονται στη χρήση και εφαρμόζουν διαδραστικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνου 

(DIRA). 

69. Διερευνούν τους επιβαρυντικούς παράγοντες στους χώρους εργασίας και προωθούν 

μέτρα προστασίας εργατικών ατυχημάτων. 

70. Φροντίζουν για την υγιεινή και ασφάλεια του σχολικού περιβάλλοντος. 

71. Ασκούν έλεγχο στις συνθήκες που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των μαθητών 

αυτοδύναμα ή/και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση-Δήμο και τον 

Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων στις κατασκηνώσεις, εκδρομές, μεταφορά με σχολικό 

λεωφορείο, κτηριακές εγκαταστάσεις και εσωτερικών χώρων (π.χ. κατάσταση 

κιγκλιδωμάτων, γυάλινων επιφανειών, συνθήκες θερμοκρασίαςς, υγρασίας, φωτισμού, 

συστήματος πυροπροστασίας, κατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, οδών 

διαφυγής, καθαριότητας, διατάξεων επίπλων αιθουσών και εργαστηριακού 

εξοπλισμού, περιμετρικής οδικής ασφάλειας, προσβασιμότητας ΑΜΕΑ κ.α.). 

72.  Ασκούν υγειονομικό έλεγχο της σχολικής καντίνας/κυλικείου, διατηρούν σχετικό αρχείο 

εκθέσεων και στηρίζουν –εκπαιδεύουν τον υπεύθυνο αυτού. 

73. Διενεργούν ελέγχους τήρησης κανόνων υγιεινής σε χώρους υγιεινής, εστίασης, 

αναψυχής και προτείνουν μέτρα αναβάθμισης συνθηκών υγιεινής και  μέτρων 

εξυγίανσης, ενημερώνονται για την επιτυχή διαχείριση νέων και αναδυόμενων 

κινδύνων υγείας από την χρήση νέων τεχνολογικών μέσων εργασίας . 

74. Εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους, αυτενεργώντας, ή ως μέλη διεπιστημονικής ομάδας 

υγείας, σε θέματα αυτοφροντίδας υγείας για εφαρμογές πρόληψης μυοσκελετικών 

παθήσεων (προσομοίωση).. 



34  

  

75. Διενεργούν επιτόπια εκτίμηση του επιπέδου παρεχόμενης φροντίδας στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». 

76. Επιτηρούν παραμέτρους  υγείας  σε παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, Κέντρα  Κοινότητας, 

Κοινωνικά Συσσίτια, ξενώνες, οίκους ευγηρίας, καταφύγια  κ.α. 

77. Υιοθετούν καλές πρακτικές για ισότητα στις ευκαιρίες για υγεία, προσβασιμότητα, 

κινητικότητα στα όρια του δήμου. 

78. Εφαρμόζουν καλές πρακτικές συνεργασίας με δίκτυα, όπως «Υγιείς Πόλεις», Σχολείο 

Προαγωγής Υγείας, «Υγιές Γήρας» κ.α. 

79. Διατηρούν αρχείο εκθέσεων πραγματοποιούμενων υγειονομικών ελέγχων, σε σχέση 

με τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούν. Παρακολουθούν την πορεία 

των συστάσεων/συμμόρφωση σε ατομικό επίπεδο και επίπεδο υπευθύνων του 

σχολείου. Συμμετέχουν στη σύνταξη/εισηγούνται θέματα που άπτονται της σχολικής 

υγιεινής και ασφάλειας στον Κανονισμό Λειτουργίας των Μονάδων Εκπαίδευσης 

Α/θμιας, Β/θμιας και Γ/θμιας Βαθμίδας. 

80. Συντάσσουν εκθέσεις προτάσεις προς τον εργοδοτικό φορέα σχετικά με τον σχεδιασμό 

προγραμμάτων για θέματα υγιεινής και μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων. 

81. Μεριμνούν για την έγκαιρη, ενυπόγραφη και επαρκή προμήθεια, φύλαξη, διάθεση και 

διαχείριση εμβολίων, βιβλιαρίων υγείας και αναλώσιμων υλικών για τη παροχή 

υπηρεσιών τους, 

82. Ευαισθητοποιούν τους επαγγελματίες υγείας αναφορικά με τη σημασία των 

εμβολιασμών και εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής των εμβολιασμών στους 

χώρους εργασίας. 

83. Διενεργούν προληπτικό περιοδικό έλεγχο υγείας των εργαζομένων ανάλογα με την 

επαγγελματική έκθεση . Επίσης προβαίνουν σε μετρήσεις βιολογικών, φυσικών και 

χημικών παραγόντων.  

84. Διενεργούν αυτόνομες ή/και συμμετοχικές-ως μέλη διεπιστημονικής ομάδας δημόσιας 

υγείας- μετρήσεις και ελέγχους περιβαλλοντικής ποιότητας και δημόσιας υγείας. 

Ενδεικτικοί παράμετροι αποτελούν ο θόρυβος, κλίμα, υγρασία, αέρια κ.λ.π. Παρέχουν 

διορθωτικές συστάσεις και αναπτύσσουν ολιστικές ενέργειες απομάκρυνσης 

βλαπτικών περιβαλλοντικών παραγόντων. 

85. Συμμετέχουν στη διερεύνηση των λοιμωδών και κοινωνικών νοσημάτων και των 

ατυχημάτων με σκοπό την εκπαίδευση των ατόμων στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης 

της διασποράς των λοιμωδών παραγόντων στο σπίτι, στο σχολείο, στο νοσοκομείο, 

στο χώρο εργασίας, σε κοινοτικά καταστήματα και εν γένει μονάδες υγείας. 

86. Επισημαίνουν  και  ευαισθητοποιούν για τον κίνδυνο  αναδυομένων νοσημάτων σε 

επίπεδο κοινοτικής πρόληψης. 
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87. Οι Ε.Ε.Υ. συντάσσουν προτάσεις σίτισης των μαθητών που φοιτούν και διαμένουν σε 

υποβαθμισμένη περιοχή με αυξημένο δείκτη φτώχειας. 

88. Δημιουργούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας κοινωνικού φαρμακείου, 

κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού συσσιτίου κ.α., ανάπτυξη δράσεων για 

συμμετοχή/εμπλοκή εθελοντών. 

89. Συμμετέχουν σε προληπτικές δράσεις και διορθωτικές ενέργειες για συνεχή βελτίωση 

της ποιότητας σε οικονομίες κλίμακας-χάραξη πολιτικών υγείας.  

90. Εφαρμόζουν Πολιτική Ποιότητας μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας που έχει άμεση 

σχέση με τους σκοπούς των φορέων υγείας/νοσοκομείων, καθώς και με τις ανάγκες 

και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. 

91. Συλλέγουν,  καταγράφουν  και  επεξεργάζονται  στατιστικά  και  επιδημιολογικά 

δεδομένα εξαρτημένων ατόμων, μελέτες στάσεων και συμπεριφορών  ευάλωτων 

ομάδων πληθυσμού (πχ. εφήβων). 

92. Συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 

επιδημιολογικών ερευνών και επιτηρήσεων λοιμωδών νοσημάτων, ενυπόγραφων 

επιδημιολογικών μελετών εμβολιαστικής κάλυψης,  οξέων και χρόνιων νοσημάτων και 

γενικότερα ερευνών που αφορούν θέματα που άπτονται τον χώρο της Δημόσιας 

Υγείας.  

93. Διατηρούν αρχείο με τα δελτία των υποχρεωτικώς δηλούμενων λοιμωδών νοσημάτων 

94. Κοινοποιούν προς ενημέρωση υπηρεσιών/φορέων και ευρύτερης κοινότητας και 

εφαρμόζουν εγκυκλίους και προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης σε θέματα Δημόσιας Υγιεινής Ταξιδιωτικής Υγιεινής, Αγωγής και 

Προαγωγής της Υγείας 

95. Καταγράφουν, διατηρούν και διεξάγουν επιδημιολογική στατιστική αποτίμηση του 

μητρώου υποψηφίων εθελοντών και  Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και δοτών 

οργάνων/ιστών/κυττάρων.  

96. Οι  Ε.Ε.Υ. καταγράφουν τη λογοδοσία τους και την υποβάλλουν αρμοδίως. Για κάθε 

δράση και δυνητική παρεχόμενη υπηρεσία τους λαμβάνουν γνώση οι χρήστες των 

υπηρεσιών τους, ο/οι κηδεμόνας/ες, και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα. 

97. Πραγματοποιούν την καταγραφή των νεοπλασιών στο πλαίσιο του Εθνικού Αρχείου 

Καταγραφής Νεοπλασιών.  

98. Λειτουργούν «τράπεζα» επιδημιολογικών δεδομένων, αυτόνομα ή/ και σε συνεργασία 

με τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, και προωθούν την 

αξιολογούμενη αποτελεσματικότητα, ποιότητα ή/και πρωτότυπες πρακτικές σε Εθνικό και 

Διεθνή επίπεδο. 
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99. Συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας ως ισότιμα μέλη 

σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.  

100. Συντάσσουν πιστοποιημένες εκθέσεις αποδοτικότητας της χρήσης προσεγγίσεων 

υγείας και τις διαχέουν στην επιστημονική κοινότητα, διοργανώνοντας ημερίδες/εκδηλώσεις 

ευαισθητοποίησης επαγγελματιών υγείας και κοινού. 

101. Ασκούν αμφίδρομη καθοδήγηση, ενθάρρυνση και αξιολόγηση των προσεγγίσεων 

υγείας που υιοθέτησαν τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας με 

σκοπό τη διασύνδεση των μελών του τυπικού και άτυπου δικτύου υγείας. 

102. Παρέχουν στατιστικά δεδομένα υγείας του σωφρονιστικού ιδρύματος προς αρμόδιες 

εθνικές και διεθνείς αρχές. Κοινοποιούν μοντέλα φροντίδας υγείας τροφίμων, προσωπικού και 

οικογενειών τους προς αρμόδιους φορείς χάραξης θεματικών πολιτικών υγείας. 

Υποστηρίζουν τη δημιουργία, ενεργοποιούν και αξιολογούν κοινοτικά δίκτυα και 

πρωτοβουλίες ομάδων/φορέων υποστήριξης αυτών. 

103. Προωθούν  επιδημιολογικά – στατιστικά δεδομένα και μοντέλα κοινοτικής φροντίδας 

υγείας προς χάραξη θεματικών πολιτικών υγείας για τους μετανάστες/πρόσφυγες. 

Οργανώνουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν παρεμβάσεις και προγράμματα αντιρατσιστικής 

συμπεριφοράς και κοινωνικής αποδοχής αυτών. 

104. Πραγματοποιούν καταγραφή επιδημιολογικών μελετών με σκοπό την διερεύνηση των 

αιτιών των εργατικών ατυχημάτων και των απουσιών από ασθένεια, τη διερεύνηση των 

επιπτώσεων της εργασίας στη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και την εισήγηση 

μέτρων για την πρόληψη τους. 

105. Εξάγουν επιδημιολογικούς δείκτες επιπολασμού, επίπτωσης, βαθμού ικανοποίησης 

ληπτών υπηρεσιών και οικείων προσώπων και (επανα)σχεδιάζουν πρακτικές και 

δράσεις/προγράμματα. 

106. Συμμετέχουν στην οργάνωση και διατήρηση αρχείου/μητρώου εξυπηρετούμενων 

χρηστών των υπηρεσιών τους. 

107. Τηρούν μητρώο παρακολούθησης, αξιολογούν επιδημιολογικά δεδομένα για 

προγραμματισμό παρεμβάσεων και δράσεων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων 

τους. 

4, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

1. Εκπαίδευση Α΄ Βοηθειών επαγγελματιών, κοινότητας, σε συγκεκριμένα πλαίσια 

κατόπιν εξειδίκευσης και επικαιροποιημένων πιστοποιήσεών τους. 

2. Παροχή Α΄ Βοηθειών σε κοινοτικό περιβάλλον (συγκεκριμένα στη Σχολική Υγιεινή και 

στην Υγιεινή εργασίας), μέχρι της διακομιδής των περιστατικών σε δομές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας κατόπιν εξειδίκευσης και 

πιστοποίησης. 
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3. Οι ειδικότητες /εξειδικεύσεις/πιστοποιήσεις των ΕΕΥ δύναται να προσφέρονται από 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς συνεχιζόμενης και διαρκούς εκπαίδευσης της χώρας 

και της αλλοδαπής, αρκεί να συνάδουν με τα αντικείμενα και πεδία δραστηριοποίησης 

αυτών, όπως ΠΦΥ, ΔΥ, Συμβουλευτικής, Πρόληψης, (Προ)αγωγής Υγείας κ.α.. 

  

Επίσης τα ανωτέρω περιγραφόμενα καθήκοντα και αρμοδιότητες των ΕΕΥ επιβάλλεται 

να επικαιροποιούνται με την ανάπτυξη και εξέλιξη του επαγγέλματος, την αλλαγή των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων με τα οποία έχουν άμεση συσχέτιση και οποιαδήποτε 

στοιχείων επί του παρόντος συνέβαλαν στη δημιουργία του, ήτοι πρόγραμμα 

σπουδών ΑΤΕΙ Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας-κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία, 

Επαγγελματικές εξειδικεύσεις-πιστοποιήσεις, Κώδικα Δεοντολογίας 

5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ε.Ε.Υ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΝΟΜΟΙ – Π.Δ.  –  ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  -  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ)  

ΟΠΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

I. Επιτήρηση Λοιμώξεων 

Τα καθήκοντα του/της Επισκέπτη-πτριας Υγείας ως μέλος της Επιτροπής Επιτήρησης 

Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) καθορίζονται  στην Υπουργική Απόφαση Υ1.Γ.Π.114971  ΦΕΚ  

388  Τεύχος  Β΄ άρ.  9, 18.02.2014. 

II. Σώμα  Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και  Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 

Τα  καθήκοντα  του/της  Επισκέπτη-πτριας Υγείας  ως  Βοηθοί  Επιθεωρητές  

Υπηρεσιών  Υγειάς  και Πρόνοιας καθορίζονται στον Ν. 2920/2001 και τις 

τροποποιήσεις άρθρων των Ν. 3918/2011, Ν.4118/2013,  Ν.4264/2014. 

III. Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας 

Τα καθήκοντα του/της Επισκέπτη-πτριας Υγείας ως Υγειονομικός Επιθεωρητής 

εργασίας καθορίζονται στον Ν. 3996/2011 με τις τροποποιήσεις άρθρων των Ν. 

4174/2013, Ν.4144/2013, Ν.4093/2012. 

IV. Καταγραφή νεοπλασιών στα πλαίσια του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν.) 

Τα καθήκοντα του/της Επισκέπτη-πτριας Υγείας ως Καταγραφέας Νεοπλασιών 

καθορίζονται από τους Εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας: Υ4α/οικ.136216/ 

09/12/2011   «Ορισμός καταγραφέων για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στον 

καρκίνο στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν.)» & 

Υ1ΓΠ/οικ. 4570/15 /1/2014  «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών». 
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V. Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη νοσηλευτικών ιδρυμάτων και  φορέων υγείας 

Τα  καθήκοντα  του/της  Επισκέπτη-πτριας  Υγείας  καθορίζονται  με  βάση  τις  

αρμοδιότητες  της Υπουργικής Απόφασης Υ4α/οικ. 106298 ( ΦΕΚ 1496 /τ. Β΄/ 

06.09.2010). 

VI. Συντονισμός Μεταμοσχεύσεων 

Τα καθήκοντα του/της Επισκέπτη-πτριας Υγείας ως Κλινικός Συντονιστής 

Μεταμοσχεύσεων καθορίζονται στους Ν. 2737/1999 & Ν. 3984/2011 και το Π.Δ. 

90/2002. 

6. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΗ Ε.Ε.Υ. 

Ο/Η Ε.Ε.Υ. έχει  το δικαίωμα όπως  προκύπτει  από  τα  κλαδικά επαγγελματικά δικαιώματα, 

από τη νομοθεσία απελευθέρωσης επαγγελμάτων  και τους Ν.3235/2004 και Ν.4272/2014) 

να ασκεί ως ιδιώτης το επάγγελμά του/της. 

 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ε.Ε.Υ.  – ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ 

1. Για την άσκηση των καθηκόντων απαιτείται υποχρεωτική εγγραφή στο Ν.Π.Δ.Δ. – 

Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που         

χορηγείται από αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας Πρόνοιας. 

2. Οι πτυχιούχοι του τμήματος συμμετέχουν στην εκπαίδευση και σε όλα τα προγράμματα 

επιμόρφωσης σαν εκπαιδευτικοί και σαν εκπαιδευτές Αγωγής Υγείας με ανάλογα για 

την κάθε θέση προσόντα και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

3. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής 

ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά 

ισχύουσα νομοθεσία και δικαιούνται τις προβλεπόμενες αμοιβές-επιδόματα θέσης 

ευθύνης. 

4. Τα καθήκοντα του επαγγελματία Επισκέπτη/τριας Υγείας είναι κοινά σε όποια δομή και 

αν εργάζεται και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμος, με σύμβαση, άσκηση 

ιδιωτικού έργου, αυτοαπασχολούμενος, κλπ) είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό 

τομέα. 

5. Πιστοποιεί ενυπόγραφα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του κάθε είδους παρεχόμενη ή 

προβλεπόμενη από αυτόν υπηρεσία υγείας, παραγγέλλει αυτή κατά εφαρμογή της 

κείμενης νομοθεσίας μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και καταχωρεί στον 

ατομικό φάκελο έκαστου χρήστη/λήπτη των υπηρεσιών του/της (ηλεκτρονικό και 

έντυπο). Για τον σκοπό αυτόν ο/η κάθε επαγγελματίας ΕΕΥ εκδίδει ατομική σφραγίδα, 

στην οποία αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Τίτλος, ΑΜΚΑ και 

Φορέας εργασίας.  
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6. Τηρεί σε κάθε επίπεδο εργασίας τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας του 

κλάδου, τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα του/της, τις 

προβλεπόμενες εκάστοτε διατάξεις που αφορούν την Οργάνωση και Λειτουργία του 

ΠΣΕΥ και τις απορρέουσες ειδικές διατάξεις επιβολής Πειθαρχικών Κυρώσεων εκ 

αυτών, καθώς και όσες υποδεικνύονται ως γενικές κατά εφαρμογή του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α   

  

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ και ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
Π.Δ.351/89 (Άρθρο 3) ΦΕΚ: 159/14-6-1989  

  

  
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε 

συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών με το σχεδιασμό ανάπτυξη-εφαρμογή και 

αξιολόγηση παροχής όλων των Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης.  
Η αναφορά αυτή σε θέματα υγείας προϋποθέτει και συνεπάγεται την επικέντρωση στις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας και στις φροντίδες 

αποκατάστασης με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο δουλειάς και γενικότερα στην κοινότητα, 

συμπεριλαμβανομένων και νοσηλευτικών υπηρεσιών, συντονιστικού ή προγραμματικού χαρακτήρα με εξαίρεση ιατρικές πράξεις που 

προϋποθέτουν την παρέμβαση γιατρού. Ασκούν έργο αγωγής υγείας, συμβουλευτικής υγείας και εν γένει φροντίδα υγείας.  
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.  
Συγκεκριμένα οι Επισκέπτες/-τριες υγείας δραστηριοποιούνται στις παρακάτω Υπηρεσίες.  
Μονάδες και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης Νομαρχιών - Ψυχικής Υγιεινής - Υγιεινής της Εργασίας - 

Νοσοκομείων - Αποκατάστασης Μονάδων Μέριμνας τρίτης ηλικίας και γενικά σε όλες τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 

περίθαλψης του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διευθύνσεις Υγιεινής Νομαρχιών, Κέντρα Υγείας, Αγροτικά Ιατρεία,  
Ιατροκοινωνικά Κέντρα ΠΙΚΠΑ, Κέντρα μάνας και παιδιού ΙΚΑ, τμήματα Υγιεινής και Πρόνοιας ΙΚΑ, Κέντρα Οικογενειακού 

Προγραμματισμού, κέντρα σχολικής υγιεινής, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.  
Ιατροκοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου, Εξωτερικά Ιατρεία, Διαβητολογικά Κέντρα, Αντιφυματικά Κέντρα, Κέντρα Αιμοδοσίας, 

Ογκολογικά Ιατρεία, Υπηρεσία Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Επαγγελματική Υγιεινή Νοσοκομείων, Ιατρεία και κέντρα που παρέχουν 

(Π.Φ.Υ.) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όλων των Ιατρικών Τομέων του Νοσοκομείου.  
Κέντρα κοινοτικής ψυχικής υγιεινής, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, εξωτερικά ιατρεία ψυχιατρικών νοσοκομείων, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, 

κέντρα προστασίας τοξικομανίας και αλκοολισμού.  
Υπηρεσίες υγιεινής της εργασίας, Ιατρεία βιομηχανιών, εργοστασίων, ιατρεία ασφαλιστικών ταμείων και φορέων. Κέντρα 

αποκατάστασης αναπήρων, διευθύνσεις αναπήρων και ασφαλιστικών φορέων, κέντρα χρονίως πασχόντων. Υπηρεσίες 

μέριμνας για την Τρίτη ηλικία, Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Ιδρύματα περίθαλψης Υπερηλίκων.  
3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι απασχολούνται με τα εξής αντικείμενα:  
3.1. Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με βάση τις κατευθύνσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών και οργάνων σε άτομα και 

ομάδες.  
3. 2.Ανίχνευση, μελέτη και αξιολόγηση των αναγκών υγείας του κάθε πληθυσμού και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων και παραπομπή 

με ευθύνη τους στις ανάλογες υπηρεσίες διευκολύνοντας διαδικασίες πρόσβασης.  
3.3. Συμβολή στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Στο πλαίσια αυτά 

διενεργούν με ευθύνη τους προσυμπτωματικό έλεγχο (SCREENING TEST) με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων (δευτερογενή 

πρόληψη) στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς και ειδικότερα διενεργούν σωματομετρήσεις, 

δοκιμασίες  οπτικής  οξύτητας,  ακουστικής οξύτητας, ζωτικής  σπειρομέτρησης  και έλεγχο σκελετικών διαταραχών αρτηριακής πίεσης, 

στοματικής και ατομικής υγιεινής.τικών φορέων και τον προσδιορισμό του τρόπου συμμετοχής τους σε προγράμματα αγωγής υγείας και 

γενικότερα προστασίας της υγείας τους.  
3.5. Πραγματοποίηση επισκέψεων στο σπίτι για συμβουλευτική υγείας σε ομάδες υψηλού κινδύνου για γενετικά, κοινωνικά νοσήματα και 

νοσήματα φθοράς (καρκίνο, καρδιοπάθειες, ατυχήματα, φυματίωση, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, διαβήτη, αλκοολισμό, 

τοξικομανία) και σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ηλικιωμένους, έγκυες, βρέφη και παιδιά.  
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3.6.Διενέργεια ανιχνευτικών δοκιμασιών για την εκτίμηση της εξέλιξης βρεφών και παιδιών.  
3.7. Διενέργεια με δική τους ευθύνη δερμοαντιδράσεων και εμβολιασμών.  
3.8. Οργάνωση ομάδων για αυτοφροντίδα και αυτοβοήθεια σε θέματα υγείας.  
3.9. Διενέργεια σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες επί τόπου επιδημιολογικών και ιατροκοινωνικών ερευνών στα λοιμώδη και 

κοινωνικά νοσήματα, καθώς και στα ατυχήματα, παραπομπή αρμοδίως και αναλόγως και εφαρμογή μέτρων πρόληψης διασποράς 

λοιμωδών νοσημάτων στο σπίτι, στο σχολείο, στο νοσοκομείο, στον τόπο δουλειάς, σε κοινοτικά καταστήματα και μονάδες υγείας.  
3.10. Συμμετοχή σε προγράμματα διαχρονικής παρακολούθησης (FOLLOW-UP).  
3.11. Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγραμματισμού και χαρακτήρα των κέντρων υγείας και κέντρων οικογενειακού προγραμματισμού στην 

αγωγή υγείας προς το κοινό που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους.  
3.12. Άσκηση συμβουλευτικής υγείας και αγωγή υγείας σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού εκτρώσεων και σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενων νοσημάτων σε κέντρα υγείας, κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, ιδιωτικές κλινικές, σχολεία.  
3.13. Επιμέλεια για τη σωστή εφαρμογή υγειονομικών μέτρων και κανονισμών, για να είναι δυνατή η πραγμάτωση των δικαιωμάτων των 

χρηστών υπηρεσιών υγείας και των δικαιωμάτων των ασθενών στην κλινική και μετακλινική τους φάση.  
3.14. Συμμετοχή στην ομάδα υγείας για γενετική καθοδήγηση.  
3.15. Άσκηση σχολικής υγιεινής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο γιατρό.  
3.16. Συμμετοχή σε προγράμματα προστασίας και προαγωγής της υγείας των φυματικών, των διαβητικών, των καρκινοπαθών, 

πολυμεταγγιζόμενων και χρονίως πασχόντων, των εξωτερικών ιατρείων όλων των ιατρικών τομέων.  
3.17. Άσκηση κοινοτικής νοσηλευτικής. Υποστήριξη νοσηλευτική των υπηρεσιών και των ιατρείων του τομέα κοινωνικής ιατρικής.  
3.18. Διερεύνηση των οικογενειακών συνθηκών για τη δυνατότητα και τον προγραμματισμό της νοσηλείας στο σπίτι.  
3.19. Σύνδεση της οικογένειας με το νοσηλευτικό ίδρυμα. Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι ή εκπαίδευση ικανών μελών της 

οικογένειας για το σκοπό αυτό.  
3.20. Βοήθεια στον ασθενή για να μπορέσει να αποδεχθεί τη νόσο του, εκπαίδευση, φροντίδα και αυτοεξυπηρέτηση, παροχή οδηγιών για την 

προφύλαξη των υγιών μελών της οικογένειας.  
3.21. Διερεύνηση των υγειονομικών αναγκών των ασθενών που νοσηλεύονται στο σπίτι και έχουν την ευθύνη για την κάλυψη των 

ενδεδειγμένων και εξειδικευμένων μέσων χρήσης νοσηλευτικής φροντίδας, υγιεινής και αποκατάστασης.  
3.22. Οργάνωση προγραμμάτων για εθελοντική αιμοδοσία στο νοσοκομείο, στην κοινότητα, σε χώρους εργασίας.  
Συμμετοχή σε προγράμματα αιμοδοσίας και προγράμματα για δωρητές σώματος.  
3.23. Έλεγχος της κατάστασης του ψυχικά αρρώστου (στο σπίτι και στο κέντρο ή τη μονάδα) από πλευράς συμμόρφωσης στη φαρμακευτική 

αγωγή και της ενδεχόμενης εμφάνισης παρενεργειών της.  
Συνεργασία με τον ψυχίατρο και την οικογένεια του αρρώστου πάνω από κάθε ψυχοφαρμακευτικό σχήμα.  
3.24. Έλεγχος για τη σωστή διατροφή και τις συνθήκες διαβίωσης του ψυχικά αρρώστου από πλευράς καθαριότητας (ατομικής, των χώρων 

διαμονής) καταλληλότητας τους από πλευράς αερισμού, φωτεινότητας κ.λ.π.)  
3. 25.Συνεργασία και σύνδεση του προσωπικού των διαφόρων υπηρεσιών του συστήματος ψυχικής υγείας τις οποίες πιθανόν να 

χρησιμοποιεί ο άρρωστος π.χ. τις υπηρεσίες του προστατευόμενου εργαστηρίου του μετανοσοκομειακού ξενώνα, του τμήματος 

ενδονοσοκομειακής νοσηλείας και του νοσοκομείου ημέρας.  
Συμμετοχή των Επισκεπτών Επισκεπτριών υγείας στον προγραμματισμό της αποκατάστασης του ψυχικά πάσχοντος και επανατροφοδότηση 

του προσωπικού με πληροφορίες σχετικά με την πορεία του αρρώστου.  
3.26. Υπευθυνότητα στη διακίνηση των φαρμάκων του φαρμακείου του Κ.Κ.Ψ.Υ. (Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής), συμμετοχή στην 

τήρηση του μητρώου των πελατών καθώς και στην τήρηση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων. Επίσης συμμετοχή στην κατά 

καιρούς αξιολόγηση της δουλειάς των μελών Κ.Κ.Ψ.Υ.  
3.27. Συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους φορείς και τις οργανώσεις στα προγράμματα κοινοτικής παρέμβασης και την επιτροπή ψυχικής 

υγείας, όπου γίνεται ο συνδυασμός του γνωστικού αντικειμένου με την εξειδίκευση στην ψυχική υγεία π.χ. ανάπτυξη ομάδων κατοίκων 

με εκπαιδευτικό στόχο, θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας (π.χ. κάπνισμα και υγεία, ατομική καθαριότητα, πρόληψη του καρκίνου, 

οικογενειακός προγραμματισμός, αντισύλληψη κ.λ.π.)  
3.28. Συμμετοχή στα προγράμματα ανίχνευσης «περιπτώσεων».  
3.29. Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα των Κέντρων Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής.  
3.30. Παροχή Α΄ Βοηθειών στις υπηρεσίες επαγγελματικής υγιεινής, συμμετοχή σε προγράμματα ειδικών προληπτικών εξετάσεων σε ειδικές 

ομάδες εργαζομένων, προσυμπτωματικών ελέγχων, προγραμμάτων διαλογής.  
Συμμετοχή στις μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων, θόρυβο, κλίμα, υγρασία, αέρια κ.λ.π.  
Πραγματοποίηση κατ' οίκον επισκέψεων στις οικογένειες των εργαζομένων για θέματα υγείας σε ανάλογες περιπτώσεις.  
3.31. Καθοδήγηση των αναπήρων για φυσική αποκατάσταση και συμβολή από πλευράς κοινωνικής νοσηλευτικής στην επαγγελματική και 

κοινωνική αποκατάσταση. Εκτίμηση σε αποκαταστατικά μέσα.  
3.32. Διδασκαλία στους ανάπηρους για χρησιμοποίηση των μέσων, για αυτοφροντίδα και αυτοεξυπηρέτηση.  
3.33. Σύνδεση των κέντρων αποκατάστασης και των οικογενειών των αναπήρων.  
3.34. Αξιολόγηση   των   περιστατικών   αναπηρίας   που   έχουν   ανάγκη   να   υποβληθούν   σε   κλειστό   πρόγραμμα   αποκατάστασης. 

3.35. Παροχή οδηγιών στους αναπήρους και του οικείους τους για την ορθή τοποθέτηση στο κρεβάτι και τα αμαξίδια, για πρόληψη 

παραμορφώσεων και συρρικνώσεων.  
3.36. Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας για την πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο σπίτι ή στη 

μονάδα αποκατάστασης.  
3.37. Εκπαίδευση  των  παραπληγικών  και  τετραπληγικών  για  τον  έλεγχο  των  ορθοκυστικών  διαταραχών  στο  σπίτι  ή  στη  μονάδα 

αποκατάστασης.  
3.38. Διδασκαλία στις οικογένειες των υπερηλίκων για μεταβολές βιολογικές στο γήρας, για να κατανοήσουν τη συμπεριφορά τους.  
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3.39. Υποστήριξη της οικογένειας στη μέριμνα για τη συστηματική περιοδική ιατρική παρακολούθηση των υπερηλίκων και εξασφάλιση 

ανάλογων προσβάσεων.  
3.40. Ενέργεια συνδέσμου μεταξύ του νοσηλευόμενου υπερήλικα, της οικογένειας του και του ιδρύματος.  
Εφ' όσον ο πάσχων υπερήλικας παραμείνει στο σπίτι συμβουλεύει τον ίδιο και την οικογένειά του για τη νοσηλευτική φροντίδα, την υγιεινή- 

διαιτητική και φαρμακευτική αγωγή του υπερήλικα και των προφύλαξη των οικείων.  
4. Οι πτυχιούχοι του τμήματος συμμετέχουν στην εκπαίδευση και σε όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης σαν εκπαιδευτικός και σας 

εκπαιδευτής Αγωγής Υγείας με ανάλογα για την κάθε θέση προσόντα και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Συμμετέχει 

επίσης σε ερευνητικά προγράμματα της ειδικότητάς του.  
5. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της 

ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.  
6. Οι παραπάνω πτυχιούχοι: ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση 

άδειας άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας Πρόνοιας.  
  

 

 

 

 

 

Β .    ΣΧΕΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   

 Το καθεστώς που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος των ΕΕΥ αποτελείται από α) Βασική Νομοθεσία  (π.χ. ΠΔ 

351/1989, Ν. 3172/20003, Ν. 3370/2005 κ. α.) β) Κατ’ εξουσιοδότηση καθήκοντα και πράξεις, ήτοι Υπουργικές 

Αποφάσεις γ) Νομοθετήματα που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων (πχ. Ν.4057/2012, Κώδικας Δεοντολογίας 

κ.α.) και δ) Κυρώσεις  

  
-NOMOΣ 1286 /1982 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
-NOMOΣ 1278/1982 ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  
-NOMOΣ 1397/1983 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ  
-NOMOΣ 1471/1984 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  
-NOMOΣ 1579/1985 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 2071/1992 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  
-NOMOΣ 2082/1992 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
-NOMOΣ 2190/1994 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
-NOMOΣ 2194/1994 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ    2327/1995    ΕΘΝΙΚΟ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    ΠΑΙΔΕΙΑΣ,    ΡΥΘΜΙΣΗ    ΘΕΜΑΤΩΝ    ΕΡΕΥΝΑΣ    ΠΑΙΔΕΙΑΣ    ΚΑ Ι 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 2345/1995 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ   2519/1997   ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΚΑΙ   ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ   ΤΟΥ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   ΥΓΕΙΑΣ   ΚΑΙ   ΟΡΓΑΝΩΣΗ   ΤΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 2646/1998 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 2716/1999 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
-NOMOΣ 2737/1999 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-ΝΟΜΟΣ 2817/2000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ -

NOMOΣ 2889/2001 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 2920/2001 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΥΠ)  
-NOMOΣ 2955/2001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ   3106/2003   ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ   ΤΟΥ   ΕΘΝΙΚΟΥ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ   ΚΑΙ   ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 3172/2003 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-ΝΟΜΟΣ 3194/2003 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 3230/2004 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 3235/2004 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ  
-NOMOΣ 3260/2004 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
-NOMOΣ 3293/2004 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
-ΝΟΜΟΣ 3304/2005 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
-ΝΟΜΟΣ 3328/2005  ΔΟΑΤΑΠ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 3329/2005 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 3370/2005 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 3402/2005 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
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-ΝΟΜΟΣ 3500/2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 3528/2007 ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ  
-ΝΟΜΟΣ 3625/2007 ΚΥΡΩΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-ΝΟΜΟΣ 3699/2008  ΕΙΔΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΝΟΜΟΣ 3730/2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 3839/2010 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-ΝΟΜΟΣ 3850/2010 ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.  
-NOMOΣ 3868/2010 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 3918/2011 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 3979/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 3984/2011 ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 4024/2011 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ − ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 

ΚΑΙ  ΑΛΛΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΟΥ  ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

2012−2015  
-NOMOΣ   4025/2011   ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ   ΦΟΡΕΩΝ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   ΚΕΝΤΡΑ   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 4057/2012 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
-NOMOΣ 4058/2012 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-ΝΟΜΟΣ 4139/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-ΝΟΜΟΣ 4186/2013 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ  4210/2013  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΚΑΙ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 4238/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.), ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 4272/2014 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΤΗΣ 9ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
-NOMOΣ 4275/2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3526/2007) − ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ  
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

  

 Γ)  Π Ρ Ο ΕΔΡΙΚ Α  ΔΙΑ ΤΑΓ Μ ΑΤΑ   

  
-Π.Δ. 87/ 1986 ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  
-Π.Δ.    351/1989    ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ    ΤΩΝ    ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ    ΤΩΝ     
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α)ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, Β)ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, Γ)ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΩΝ ΤΕΙ  
-Π.Δ. 79/2001 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ  
-ΠΔ 50/2001 "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ" & Π.Δ. 44/2005  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΔ 50/2001  
-Π.Δ. 6/2013 ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  
ΤΗΣ 10 ΜΑΪΟΥ 2010  
-Π.Δ. 106/2014 ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  

  

Δ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

  

-2000 ΦΕΚ 661 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ, ΞΕΝΩΝΕΣ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 2716  
-2001 ΦΕΚ 664 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 2716/99  
-2001 ΦΕΚ 733 B ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΑ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  
-2009 ΦΕΚ 2444 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 8  
 ΤΟΥ  Ν.  
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2716/1999  
-2010 ΦΕΚ 453 Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
-2014 ΦΕΚ 388 Β ΜΕΤΡΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ.  

             Γ4α/Γ.Π.100714/ ΦΕΚ 3477/τ. Β΄/23-12-2014 «Οργάνωση και Λειτουργία του ΠΣΕΥ», 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ .Γ4α/Γ.Π.27466 (ΦΕΚ 1560/τ. Β΄/ 02-06-2016).   

  

 Ε)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ -TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
http://www.teiath.gr/userfiles/arlagiou/neo_programma_spoudon_updated_2015. 
pdf  
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