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Η μετεξέλιξη του Συντονιστικού οργάνου 
του Tομέα Υγείας 

σε Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας
n ΑΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗΣ 

Ειδικός συνεργάτης - Δημοσιογράφος

Τ ο σχέδιο για τη μετεξέλιξη του Συντονιστικού οργάνου 
του τομέα Υγείας (ΣΟΤΥ) σε Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων 
Υγείας παρουσίασε στους ιατρικούς συντάκτες ο 

υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης 
Αβραμόπουλος. 

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αβραμόπουλος «μια από τις 
βασικές μας προτεραιότητες είναι η δυνατότητα άμεσης επέμβασης 
του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε περιπτώ-
σεις έκτακτης ανάγκης. Θέλουμε το δημόσιο σύστημα υγείας να προ-
πορεύεται των εξελίξεων, να είναι έτοιμο να παρέμβει και να δρά-
σει προληπτικά». 

Έτσι καταρχήν αναβαθμίζεται το οργανωτικό και νομικό πλαίσιο 
λειτουργίας του μέχρι τώρα επονομαζόμενου ΣΟΤΥ, ενός οργάνου 
που συγκροτήθηκε όχι μόνο στο Υπουργείο Υγείας αλλά και στα άλ-
λα υπουργεία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, για να ανταποκριθεί 
με ταχύτητα και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην κάλυψη όλων 
των αναγκών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων και χρό-
νιων πολυσύνθετων περιστατικών. Με σχεδιασμό και προγραμματι-
σμό, δημιουργείται το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, που απο-
τελεί τη μετεξέλιξη και αναβάθμιση του Συντονιστικού Οργάνου του 
Τομέα Υγείας.  Σκοπός του Κέντρου είναι ο συντονισμός της λειτουρ-
γίας των υποσυστημάτων του Τομέα Υγείας για την υλοποίηση δρά-
σεων σχετικών με τη δημόσια υγεία και την αντιμετώπιση εκτάκτων 
συνθηκών. Παράλληλα ενισχύεται το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων 
Υγείας με έδρα την Αθήνα, με τη δημιουργία 4 Περιφερειακών Κέ-
ντρων στα αστικά κέντρα όπως στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην 
Πάτρα και στο Ηράκλειο, με αρμοδιότητες σύμφωνες με τις επτά νέ-
ες υγειονομικές περιφέρειες. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας ικανό να διαχει-
ρίζεται με υπευθυνότητα πιθανές κρίσεις. 

Θεσπίζουμε παράλληλα Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων, που 
θα αποτελείται από το γενικό γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχει-
ρήσεων Υγείας, τους γενικούς διευθυντές του υπουργείου, τους προ-
έδρους του ΚΕΕΛΠΝΟ, του ΕΚΑΒ, με τη συμμετοχή του Εθνικού Συμ-
βουλίου Δημόσιας Υγείας. 

«Ενισχύουμε και αναβαθμίζουμε την επιχειρησιακή ικανότητα του 
Γραφείου του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, στελεχώνοντάς 
το με ικανά και εξειδικευμένα στελέχη. Επίσης, βασική μας προτεραι-
ότητα είναι η ενίσχυση της δράσης του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσε-
ων Υγείας με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, σύμφωνα και με τα 
πρότυπα που με επιτυχία έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες», επε-
σήμανε ο κ. Αβραμόπουλος και πρόσθεσε:

«Διασυνδέουμε το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, μέσω δι-

αδικτύου και τηλεδιασκέψεων, με τις υγειονομικές περιφέρειες και τις 
μονάδες υγείας για την άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση πιθανών 
κρίσεων. Η συλλογή και η επεξεργασία των πληροφοριών από ολό-
κληρη την επικράτεια θα προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας 
εθνικής βάσης δεδομένων, η οποία με τη σειρά της θα δώσει την τε-
χνογνωσία για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου διαχείρισης εκτάκτων 
συνθηκών. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα, για 
μία προσπάθεια εθνικού συντονισμού, που επιτυγχάνεται μέσω της 
συνεχούς επικοινωνίας του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΕΚΕΠΥ με τα 
Κέντρα Επιχειρήσεων της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασί-
ας, του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, της γενικής γραμματείας Ενη-
μέρωσης, του Υπουργείου Επικρατείας, της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού, καθώς και της Επιτρο-
πής Ασφάλειας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Αυτό το Κέντρο Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τις εξής ομάδες: Δια-
χείρισης κρίσεων, Διαχείρισης Νοσοκομειακού Τομέα, Συντονισμού 
Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής, Υγειονομικής και Περιβαλ-
λοντικής Επιτήρησης, Ανάλυσης Υγειονομικής Πληροφορίας και Επι-
κοινωνιακής Διαχείρισης. 

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας διαχειρίζεται: 
•  Το Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» για την αντιμετώπιση χη-

μικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών 
•  Το Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΠΕΡΣΕΑΣ» για την αντιμετώπιση κρίσε-

ων και έκτακτων καταστάσεων στα νοσοκομεία του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας 

•  Το Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» για τη γρίπη των πτηνών 
•  Το Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» για περίπτωση σει-

σμού.
«Στρατηγικός μας στόχος, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, είναι να εξε-

λίξουμε το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων σε έναν οριζόντιας ανάπτυ-
ξης μηχανισμό, για τη συντονισμένη υγειονομική παρέμβαση της πο-
λιτείας σε περιπτώσεις φυσικών φαινομένων και καταστροφών. Προς 
αυτή την κατεύθυνση ενισχύουμε τη δράση του Κέντρου με τη λει-
τουργία Ειδικής Ομάδας Επικοινωνίας και Γραφείου Τύπου, που σε 
συνεργασία με τη γενική γραμματεία Ενημέρωσης του Υπουργείου 
Επικρατείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώνει τους πολίτες 
άμεσα για ενδεχόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η χώρα μας διαθέτει πλέον έτοι-
μο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των πιο δύσκολων 
έκτακτων καταστάσεων». 

Η στελέχωση του νέου οργάνου θα γίνει με την πρόσληψη εξει-
δικευμένου προσωπικού και παράλληλα με μετατάξεις από άλλες 
υπηρεσίες του Υπουργείου. IB


