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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Το παρόν Παραδοτέο, με τίτλο «Μελέτη Αποτίμησης των Παρεμβάσεων», εκπονήθηκε στο 

πλαίσιο της υπογεγραμμένης σύμβασης (15/12/2014), μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας του 

Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας (ΕΥΤΥΚΑ) νυν Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, καλουμένης εφ΄ εξής Αναθέτουσας Αρχής και της 

Εταιρείας ΕΕΟ GROUP AE, καλουμένης εφ’ εξής Αναδόχου Μελετητή, για την υλοποίηση 

του έργου με τίτλο «Μελέτη Αξιολόγησης Έργων/Πράξεων Υγείας που υλοποιήθηκαν στο 

ΕΣΠΑ, άξονας Δημόσιας Υγείας της περιόδου 2007-2013». 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία μεταξύ των συμβαλλομένων υπογεγραμμένη 

σύμβαση, αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση Μελέτης, σχετικά με την αξιολόγηση των 

παρεμβάσεων / πράξεων αναφορικά με τη Δημόσια Υγεία, που σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 2007-2013, το περιεχόμενο των οποίων συνδέεται άμεσα με στοχευμένες 

δράσεις παρεμβατικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και αλλαγής στάσης και 

νοοτροπίας του πληθυσμού. 

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, στο πλαίσιο εκπόνησης της Μελέτης Αξιολόγησης 

των παρεμβάσεων αυτών, αποτιμούνται οι βασικοί παράμετροι αξιολόγησης, που 

σχετίζονται με την σκοπιμότητα των πράξεων και συγκεκριμένα με τα ακόλουθα: 

 Την αποτελεσματικότητά τους, δηλαδή τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των 

τεθέντων στόχων / δεικτών. 

 Την αποδοτικότητά τους, δηλαδή τη σχέση των εκροών των πράξεων με τον 

αντίστοιχο προϋπολογισμό. 

 Την κρισιμότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται με την υλοποίηση των 

πράξεων. 

 Τη συνέργεια και συμπληρωματικότητά τους, με άλλες πράξεις και τομεακές 

πολιτικές. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διενέργεια της Μελέτης αξιολόγησης των πράξεων, δίδεται 

στην αποτίμηση των μεθόδων και εργαλείων δημοσιότητας των υπό αξιολόγηση 

παρεμβάσεων , καθώς και των αποτελεσμάτων των μεθόδων αυτών. 
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Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου της Μελέτης Αξιολόγησης, ανήλθε σε τέσσερεις 

(4) μήνες και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Μελετητής – εκπόνησε και 

υπέβαλλε στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα δύο (2) συμβατικά Παραδοτέα: 

Παραδοτέο 1ο: «Μεθοδολογική Επισκόπηση», ήτοι η ανάπτυξη και εξειδίκευση του 

Μεθοδολογικού Πλαισίου – κύριοι άξονες των ενεργειών και υπηρεσιών του Μελετητή – 

τεχνικές και εργαλεία - , των κύριων και ειδικών αξιολογητικών ερωτημάτων και κριτηρίων 

σύμφωνα με τα οποία ο Μελετητής προσεγγίζει τα αντικείμενα αξιολόγησης, δίδοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιβάλλον σχεδιασμού και υλοποίησης των αξιολογούμενων 

έργων / πράξεων. 

Παραδοτέο 2ο: «Μελέτη Αποτίμησης των Παρεμβάσεων» (σύνολο της Μελέτης), ήτοι το 

παρόν Παραδοτέο, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των πορισμάτων / ευρημάτων στα 

οποία καταλήγει ο Μελετητής αξιοποιώντας τις μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης που 

εφήρμοσε  για την Μελέτη Αξιολόγησης των έργων / πράξεων υγείας που υλοποιήθηκαν 

στο ΕΣΠΑ  στον Άξονα της Δημόσιας Υγείας της περιόδου 2007-2013.  

 

Στο σημείο αυτό, ο Μελετητής επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του, τόσο στα αρμόδια 

στελέχη των Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ), που συμμετείχαν και υποστήριξαν το έργο του Μελετητή κατά τις 

ενέργειες συλλογής προγραμματικών και στοιχείων υλοποίησης / παρακολούθησης των 

αξιολογούμενων έργων / πράξεων, όσο και ιδιαίτερα ένα προς ένα τα στελέχη των μελών 

των Ομάδων Έργου των Δικαιούχων / φορέων υλοποίησης των αξιολογούμενων 

έργων/πράξεων, αφενός για τη συμμετοχή τους στην έρευνα πεδίου και δη την προθυμία 

την οποία κατέδειξαν κατά τον προγραμματισμό και διεξαγωγή των συναντήσεων, 

αφετέρου για την συνεισφορά τους στο πεδίο του προσδιορισμού των βασικών σημείων 

εφαρμογής των αξιολογούμενων έργων / πράξεων Δημόσιας Υγείας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

1. Σκοπός της Μελέτης Αξιολόγησης 

 
Αντικείμενο της Μελέτης Αξιολόγησης, αποτελούν σαράντα εννέα (49) Έργα/Πράξεις που 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα Δημόσιας Υγείας και συγχρηματοδοτήθηκαν από το 

ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013 και δη το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και 

συγκεκριμένα από τον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 5 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» 2007-2013.  

Συγκεκριμένα στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο του Τομέας Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, για την ενίσχυση των 

δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του ελληνικού πληθυσμού σε όλες τις 

Περιφέρειες, προδιαγράφηκαν οι ακόλουθες δράσεις και προγράμματα:  

 Προγράμματα και δράσεις κατά του καπνίσματος 

 Προγράμματα και δράσεις για την υγιεινή διατροφή 

 Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 

νοσημάτων 

 Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου 

 Προγράμματα και δράσεις για την πρόληψη των καρδιοπαθειών και των 

μεταβολικών νοσημάτων 

 Προγράμματα και δράσεις  για  την πρόληψη των ατυχημάτων  

 Προγράμματα και δράσεις προστασίας της μητρότητας και της υγείας του Παιδιού 

 Προγράμματα και δράσεις πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας σε 

ειδικούς πληθυσμούς 

 Προγράμματα και δράσεις πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας στο 

μαθητικό πληθυσμό 

 Προγράμματα και δράσεις ενίσχυσης της αγωγής υγείας στα σχολεία 

 Δημιουργία συστήματος εποπτείας του σχολικού περιβάλλοντος για την τήρηση 

των Κανόνων Δημοσιότητας. 
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Η προαγωγή και προάσπιση της δημόσια υγείας αποτελεί αντικείμενο ενός εκτεταμένου 

δικτύου υπηρεσιών σε κεντρικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς επίσης και 

εθνικών φορέων ιδρυμάτων και οργανισμών με εξειδικευμένο έργο και αποστολή, όπως: 

Κεντρικές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Δημόσιας 

Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Υπηρεσίες Δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο, 

Εθνικοί Οργανισμοί Υγείας. Η αποστολή και το περιεχόμενο των υπηρεσιών Δημοσιών 

Υγείας σύμφωνα με το άρθρο του Ν.3370/2005 αφορά στα ακόλουθα: 

 Πολιτικές Δημόσιας Υγείας: καθορισμός στόχος και χάραξη πολιτικών, προώθηση 

διατομεακής συνεργασίας, καθορισμός προτεραιοτήτων και παρεμβάσεων στη 

δημόσια υγεία, περιφερειακή οργάνωση και δράση. 

 Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης της υγείας: ανάπτυξη μηχανισμών συλλογής 

και επεξεργασίας στοιχείων, στατιστικές υγείας, επιδημιολογική παρακολούθηση, 

προσδιορισμός αναγκών υγείας. 

 Πρόληψη Λοιμωδών: εμβολιασμοί, πρόληψη λοιμωδών, εντοπισμός, διερεύνηση 

και αντιμετώπιση επιδημιών, εργαστηριακή υποστήριξη. 

 Πρόληψη χρονίων νοσημάτων και ατυχημάτων: μείωση παραγόντων κινδύνου για 

αγγειακές και μεταβολικές παθήσεις και καρκίνο, αγωγή και προαγωγή υγείας, 

δευτερογενής πρόληψη καρκίνου και άλλων χρονίων νοσημάτων, πρόληψη 

ατυχημάτων. 

 Προαγωγή υγείας: υγεία μητέρας – παιδιού, ανάπτυξη πολιτικών που προάγουν 

την υγεία, προγράμματα δημόσιας υγείας σε ευπαθείς και ειδικές ομάδες του 

πληθυσμού, προγράμματα για τη μείωης των ανισοτήτων στην υγεία, 

επαγγελματική υγεία, ψυχική υγεία και πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, 

περιβαλλοντική υγιεινή, φυσική και κοινωνική αποκατάσταση. 

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας: σχεδιασμός, 

προγραμματισμός και αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας, εκτίμηση των συνεπειών στη 

δημόσια υγεία από τα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης, της βιολογίας και της 

γενετικής. 

 Αντιμετώπιση έκτακτων απειλών: ανάπτυξη μηχανισμών ταχείας αντίδρασης, 

αντιμετώπιση απειλών, αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απρόβλεπτων 

καταστάσεων. 

 Επιστημονική υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας: εκπαίδευση και έρευνα στη 
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Δημόσια Υγεία, επιστημονική τεκμηρίωση των δράσεων. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπό αξιολόγηση παρεμβάσεων / προγραμμάτων που 

υλοποιήθηκαν ή και υλοποιούνται μέσω του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» 2007-2013, την 

περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με τα στοιχεία του ολοκληρωμένου πληροφορικού 

συστήματος (ΟΠΣ), με ημερομηνία αναφοράς 02/02/2015, ανέρχεται στο ποσό των 

30.561.796,65 Ευρώ, ενώ οι συνολικές νομικές δεσμεύσεις / συμβασιοποιήσεις των έργων 

ανέρχονται στα 27.635.739,44 Ευρώ1.  

2. Στόχος και αναμενόμενα συμπεράσματα της Μελέτης 

Αξιολόγησης 

 

Η Μελέτη αξιολόγησης στοχεύει στη διατύπωση αξιολογικής κρίσης σχετικά με το βαθμό 

αντιστοιχίας των αποκομηθέντων ωφελειών από τα προγράμματα με τους σκοπούς και 

τους στόχους τους, με την αποτελεσματικότητα των δράσεων και την αποδοτικότητα της 

χρήσης των δαπανηθέντων πόρων.  

Η υπόθεση της αξιολόγησης αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στη σωστή 

εφαρμογή κάθε προγράμματος και υπηρεσίας υγείας, καθώς είναι ο μόνος τρόπος με τον 

οποίο δίνεται η δυνατότητα να επισημανθούν τα λάθη ή οι παραλείψεις, να 

πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις και κυρίως να εκτιμηθεί 

κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι αρχικές επιδιώξεις και κατά πόσο επήλθαν τα προσδοκώμενα 

οφέλη. Σε ότι αφορά στον τρόπο αξιολόγησης, η αξιολόγηση δεν μετρά μόνο τα 

αποτελέσματα, που είναι το τελικό προϊόν ενός προγράμματος, αλλά και τη διαδικασία του 

προγράμματος καθώς και κάθε ενδιάμεσο στόχο κατά την πορεία εφαρμογής του.  

Στην αξιολόγηση του αποτελέσματος ενός προγράμματος δημόσιας υγείας, ο απώτερος 

στόχος είναι η μέτρηση της μείωσης του προβλήματος και η βελτίωση της υγείας. Στην 

αξιολόγηση π.χ. ενός προγράμματος πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, μετράται ο 

βαθμός μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων μετά την εφαρμογή του προγράμματος ή το 

ποσοστά μείωσης των θανάτων από τροχαία. Η επιτυχία του προγράμματος δεν κρίνεται 

όμως από το αν επήλθε ή όχι μείωση του προβλήματος, αλλά αν η μείωση που επήλθε ήταν 

                                                
1
 Δεν περιλαμβάνεται το έργο που εκχωρήθηκε στο ΕΠ Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 
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του μεγέθους που αναμένονταν και που είχε προγραμματιστεί. Γι ' αυτό, είναι απαραίτητο 

για τη σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας, να 

υπάρχουν προκαθορισμένοι και συγκεκριμένοι στόχοι και με βάση το βαθμό επίτευξής τους 

να αποτιμάται: η επιτυχία του κάθε προγράμματος. Εκτός όμως από την αξιολόγηση της 

μείωσης του προβλήματος, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει και τη 

μέτρηση του βαθμού επίτευξης και όλων των ενδιάμεσων στόχων κάθε προγράμματος. Εάν 

π.χ. υπάρχει ο στόχος της παροχής γνώσεων, θα πρέπει να αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό 

επιτεύχθηκε ο στόχος αυτός, μετρώντας πόσο αυξήθηκαν οι γνώσεις του πληθυσμού - 

στόχου μετά την εφαρμογή του προγράμματος.  

 
Η μεθοδολογική προσέγγιση και τα εργαλεία που εφάρμοσε ο Αξιολογητής  για το παρόν 

Έργο, συγκροτούν την ολοκληρωμένη τεχνογνωσία και αποτελούν σύνθεση της αντίληψης 

και κατανόησης που διαμόρφωσε Αξιολογητής για το χαρακτήρα του Έργου, της 

κατανόησης των ιδιαίτερων απαιτήσεων του Έργου τα οποία προέκυψαν από τα ακόλουθα: 

 την ανάγκη για συγκέντρωση και στατιστική επεξεργασία πρωτογενών και 

δευτερογενών δεδομένων,  

 την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αξιολογικών ερωτημάτων, 

 την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών για τη υλοποίηση της 

αξιολόγησης, 

 της σημαντικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας του Μελετητή στην εφαρμογή 

μεθοδολογιών, εργαλείων και τεχνικών διοίκησης έργων και προγραμμάτων, με 

προεξέχουσα εμπειρία και τεχνογνωσία για έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα 

Ευρωπαϊκά Ταμεία, 

 της ευελιξίας και εξειδίκευσης που απαιτείται κατά την εφαρμογή ενός γενικού 

μεθοδολογικού πλαισίου, ώστε να προσαρμόζεται στην αποστολή και τις 

ιδιαιτερότητες του έργου. 

 
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Αξιολογητή, στο πλαίσιο της παρούσας Μελέτης, διακρίθηκαν 

σε: 

 Υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης (Project Management). Οι σχετικές 

υπηρεσίες διαπερνούν όλες τις φάσεις του Έργου Αξιολόγησης, από τον αρχικό 

σχεδιασμό και οργάνωση του έργου μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου. 

 Υπηρεσίες αξιολόγησης, για την κάλυψη των αξιολογικών ερωτημάτων. 
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 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πραγματοποίησης ερευνών, που υποστήριξαν την 

αξιολόγηση. 

 
Τα κύρια/βασικά αξιολογητικά ερωτήματα της Μελέτης, τα οποία αφορούν τόσο στο 

σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των έργων/πράξεων που σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 

πληθυσμού, είναι τα ακόλουθα: 

1. Ποιά είναι η αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων έργων/πράξεων με βάση τα 

στοιχεία της τρέχουσας υλοποίησης τους και ποιά η εκτίμηση της τελικής επίτευξης 

των στόχων τους. 

2. Ποιά είναι η αποδοτικότητα των αξιολογούμενων έργων/πράξεων με βάση τα 

στοιχεία της τρέχουσας υλοποίησης τους. 

3. Σε ποιό βαθμό ανταποκρίνονται οι ειδικοί στόχοι των αξιολογούμενων έργων / 

πράξεων στους γενικούς στόχους για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 

πληθυσμού. 

4. Σε ποιό βαθμό υπάρχει συνέργεια ή/και συμπληρωματικότητα μεταξύ των 

έργων/πράξεων ή/και συγκριτικά με άλλες πράξεις/παρεμβάσεις για την προαγωγή 

της υγείας του πληθυσμού (ενδεικτικά προγράμματα πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας). 

5. Ποιες ήταν οι κύριες μέθοδοι και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

των δράσεων / ενεργειών δημοσιότητας των αξιολογούμενων πράξεων/έργων, και 

ποιος ο βαθμός αποτελεσματικότητάς τους, ως προς την επίτευξη των αρχικώς 

προγραμματισμένων στόχων. 

6. Ποιος ο βαθμός βιωσιμότητας των αξιολογούμενων έργων/πράξεων, ήτοι σε ποιο 

βαθμό τα έργα/πράξεις που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν καθιστούν εφικτή την 

συνέχιση ή και επανάληψη της εφαρμογή τους, μετά το πέρας της χρηματοδότησης. 

 

Μια ενδεικτική ανάλυση των παραπάνω βασικών αξιολογητικών ερωτημάτων της Μελέτης 

σε ειδικότερα ερωτήματα, τα οποία ο Μελετητής/Αξιολογητής λαμβάνει  υπόψη του κατά 

την εκπόνηση της παρούσας Μελέτης, είναι η εξής: 

i. Πώς αξιολογείται ο τρόπος υλοποίησης των έργων/πράξεων. 

ii. Πως αξιολογείται ο τρόπος παρακολούθησης των έργων/πράξεων. 
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iii. Ποια είναι η φύση των υποέργων που συνθέτουν το σύνολο των αξιολογούμενων 

έργων /πράξεων. 

iv. Σε ποιό βαθμό παρουσιάστηκαν προβλήματα στην υλοποίηση των έργων/πράξεων. 

v. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των Δικαιούχων / φορέων υλοποίησης των 

έργων/πράξεων. 

vi. Ποιο το επίπεδο κατηγοριοποίησης /ομαδοποίησης των αξιολογούμενων 

έργων/πράξεων ανά πεδίο παρέμβασης / κατηγορία πράξεων 

vii. Ποιο είναι το μέσο κόστος ανά τύπο /είδος δράσης στα υπό αξιολογούμενα 

έργα/πράξεις. 

viii. Ποιες οι επιπτώσεις των δράσεων δημοσιότητας που περιλαμβάνονται ή αφορούν 

εξ’ ολοκλήρου τα αξιολογούμενα έργα/πράξεις. 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η αντιστοίχιση των βασικών και ειδικών 

αξιολογικών ερωτημάτων της παρούσας Μελέτης, καθώς και οι  πηγές διερεύνησης αυτών. 
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Αντιστοίχιση  βασικών και ειδικών αξιολογικών ερωτημάτων της Μελέτης 

ΒΑΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ         ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ποιά είναι η αποτελεσματικότητα των 

αξιολογούμενων έργων/πράξεων με βάση τα 

στοιχεία της τρέχουσας υλοποίησης τους και 

ποιά η εκτίμηση της τελικής επίτευξης των 

στόχων τους. 

i. Πώς αξιολογείται ο τρόπος υλοποίησης των 

έργων/πράξεων. 

ii. Πως αξιολογείται ο τρόπος 

παρακολούθησης των έργων/πράξεων. 

 

 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 

 Μονάδα Β΄ΕΥΤΥΚΑ 

 Τυχόν ευρήματα / πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων 

στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων. 

Ποιά είναι η αποδοτικότητα των 

αξιολογούμενων έργων/πράξεων με βάση τα 

στοιχεία της τρέχουσας υλοποίησης τους. 

iii. Ποιο είναι το μέσο κόστος ανά τύπο /είδος 

δράσης στα υπό αξιολογούμενα 

έργα/πράξεις. 

 

 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 

 Μονάδα Β΄ΕΥΤΥΚΑ 

 Έρευνα με  Δικαιούχους 

 Τυχόν ευρήματα / πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων  

στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων. 

Σε ποιό βαθμό ανταποκρίνονται οι ειδικοί 

στόχοι των αξιολογούμενων έργων / πράξεων 

στους γενικούς στόχους για την προάσπιση 

της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού. 

i. Ποια είναι η φύση των υποέργων που 

συνθέτουν το σύνολο των αξιολογούμενων 

έργων /πράξεων. 

ii. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των 

έργων/πράξεων, απαντά στα ζητούμενα 

των οικείων προσκλήσεων  

iii. Ποια η συσχέτιση / συνάφεια των στόχων 

με τις πολιτικές δημόσιας υγείας του 

Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης, του 

 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 

 Μονάδα Β΄ΕΥΤΥΚΑ 

 Τυχόν ευρήματα / πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων 

στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων. 
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Αντιστοίχιση  βασικών και ειδικών αξιολογικών ερωτημάτων της Μελέτης 

ΒΑΣΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ         ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΣΠΑ  ή/και του ΕΠΑΝΑΔ 

 

Ποιες ήταν οι κύριες μέθοδοι και εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο των 

δράσεων / ενεργειών δημοσιότητας των 

αξιολογούμενων πράξεων/έργων, και ποιος ο 

βαθμός αποτελεσματικότητάς τους, ως προς 

την επίτευξη των αρχικώς 

προγραμματισμένων στόχων. 

i. Ποιες οι επιπτώσεις των δράσεων 

δημοσιότητας που περιλαμβάνονται ή 

αφορούν εξ’ ολοκλήρου τα αξιολογούμενα 

έργα/πράξεις. 

 Έρευνα με  Δικαιούχους 

- Μεθοδολογίες Σχεδίων Δημοσιότητας Δικαιούχων 

- Τυχόν ευρήματα / πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων 

στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων. 

Ποιος ο βαθμός βιωσιμότητας των 

αξιολογούμενων έργων/πράξεων, ήτοι σε 

ποιο βαθμό τα έργα/πράξεις που 

σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν καθιστούν 

εφικτή την συνέχιση ή και επανάληψη της 

εφαρμογή τους, μετά το πέρας της 

χρηματοδότησης. 

ii. Το έργο/πράξη δύναται να επαναληφθεί 

στο ίδιο γεωγραφικό ή και τομεακό 

επίπεδο με τη χρήση των ίδιων μεθόδων 

και πόρων και να έχει τα ίδια 

αποτελέσματα 

iii. Μπορεί το έργο να επαναληφθεί με χρήση 

οικονομικών πόρων πέραν του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

(μόχλευση ιδιωτικών πόρων, κρατικός 

προϋπολογισμός άλλο τι) 

 Έρευνα με  Δικαιούχους 
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Αντιστοίχιση  βασικών και ειδικών αξιολογικών ερωτημάτων της Μελέτης 
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Όπως αποτυπώνεται και στον προηγούμενο πίνακα η αξιολόγηση των Προγραμμάτων έγινε 

στη βάση ειδικών ερωτημάτων αξιολόγησης, που κρίθηκαν ως καταλληλότερα λόγω της 

φύσης των έργων/πράξεων της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των έργων/πράξεων έχει τόσο 

ποιοτική, όσο και ποσοτική διάσταση.  

 
Η ποιοτική διάσταση συνδέεται με τα αξιολογητικά ερωτήματα, οι απαντήσεις των οποίων 

αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας/συνεντεύξεων με τους Δικαιούχους. Η ποσοτική 

διάσταση συνδέεται με την χρησιμοποίηση συγκεκριμένων δεικτών και εργαλείων 

αξιολόγησης, με βασική προϋπόθεση τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων ποσοτικών 

δεδομένων.  

 
Ειδικότερα, τα κριτήρια στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης έχουν ακολούθως: 

 Επιτεύχθηκε η κάλυψη των επιδιωκόμενων στόχων του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου 

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων/πράξεων, απαντά στα ζητούμενα των 

προσκλήσεων 

 Κατά την υλοποίηση των έργων/πράξεων, παρουσιάστηκαν υπερβάσεις μοναδιαίου 

κόστους, ή άλλου είδους οργανωτικά και διαχειριστικά προβλήματα 

 Το έργο/πράξη δύναται να επαναληφθεί στο ίδιο γεωγραφικό ή και τομεακό 

επίπεδο με τη χρήση των ίδιων μεθόδων και πόρων και να έχει τα ίδια 

αποτελέσματα 

 Μπορεί το έργο να επαναληφθεί με χρήση οικονομικών πόρων πέραν του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (μόχλευση ιδιωτικών πόρων, κρατικός 

προϋπολογισμός άλλο τι) 

 Υπάρχει διαθεσιμότητα υλικού σε σχέση με το έργο/πράξη  

 Τα έργα/πράξεις κινητοποίησαν τους κατάλληλους φορείς που έχουν τη θεσμική 

αρμοδιότητα επί των θεμάτων της Δημόσιας Υγείας 

 Επέφεραν τα έργα/πράξεις βελτίωση στους τομείς/περιοχές που  έγιναν οι 

παρεμβάσεις 

 Καλύφθηκαν οι ομάδες στόχου- πληθυσμού 

 Τα έργα/πράξεις προσέθεσαν προστιθέμενη αξία σε εθνικό, περιφερειακό ή και 

τοπικό επίπεδο 

 Προέκυψαν και σε ποιο βαθμό θετικά ευρήματα από των έργων/πράξεων, από τις 

δράσεις / υποέργα εσωτερικής ή εξωτερικής αξιολόγησης των Πράξεων  
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 Υπήρξε οριζόντια διάχυση και δημοσιότητα σε άλλους φορείς  

 Υπήρξε παραγωγή ενημερωτικού υλικού, παραγωγή έντυπου ή και ηλεκτρονικού 

ενημερωτικού υλικού 

Τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης ενσωματώθηκαν  στα προβλεπόμενα ερωτηματολόγια 

της έρευνας προς τους Δικαιούχους / Φορείς υλοποίησης των έργων δημόσιας υγείας, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιοτική διάσταση της αξιολόγησης. Με βάση το 

παραπάνω υλικό απαντώνται τα συγκεκριμένα αξιολογητικά ερωτήματα και διατυπώνονται 

αξιολογητικά σχόλια και κρίσεις. Η διαδικασία μέσα από την οποία ο Μελετητής, 

κατανόησε και αποτύπωσε το περιβάλλον του έργου της αξιολόγησης και τη διαδικασία 

υλοποίησής του εξειδικεύτηκε στο 1ο Παραδοτέο του έργου με τίτλο Μεθοδολογική 

Επισκόπηση Μελέτης. 

3.  Ενέργειες Αξιολόγησης  

 

Σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί κατά την Α΄ φάση 

υλοποίησης του έργου, ο Μελετητής προχώρησε σε αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση 

των σταδίων και ενεργειών που διαμόρφωσαν το μεθοδολογικό πλαίσιο του έργου της 

αξιολόγησης.  

 

Συνοπτικά, οι ενέργειες του Μελετητή για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των 

προβλεπόμενων βάσει της σχετικής σύμβασης ενεργειών αξιολόγησης είχαν ως 

ακολούθως:  

α) Συλλογή, καταγραφή και αποτίμηση συναφούς ως προς την έρευνα αξιολόγησης 

υλικού από ποικίλες πηγές άντλησης στοιχείων: Συγκεκριμένα συλλέχθηκαν στοιχεία, 

αναφορικά με τον προϋπολογισμό ένταξης των έργων/ πράξεων, το ποσό των νομικών 

δεσμεύσεων και τις πιστοποιημένες δαπάνες, έως και το στάδιο/φάσης της αξιολόγησής 

τους, καθώς και στοιχεία αναφορικά με τους χρόνους υποβολής, ένταξης και έναρξης 

υλοποίησης των έργων, προκειμένου να «χαρτογραφηθούν» και εν συνεχεία αξιολογηθούν 

τα έργα / πράξεις ως προς τα αναφερόμενα πεδία, και να εξαχθούν τα πρώτα βασικά 

συμπεράσματα, που συνδέονται τόσο με τη διαχείριση όσο και με την υλοποίηση των 

έργων/ πράξεων. Το εν λόγω υλικό λειτούργησε υποστηρικτικά αφενός στην κατανόηση του 

ευρύτερου περιβάλλοντος διεξαγωγής της παρούσας Μελέτης. Τα  εν λόγω στοιχεία 

αξιοποιήθηκαν αφενός για την εξαγωγή των ερευνητικών δειγμάτων και αφετέρου για τον 
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υπολογισμό δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των προαναφερθέντων 

προγραμμάτων.  Τα όποια ευρήματα από την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν, 

αποτελούν τη βάση της αξιολόγησης, και αποτιμήθηκαν και αποτυπώθηκαν σε σχετικούς 

Πίνακες και διαγράμματα, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην Ενότητα ΙΙ, της παρούσας 

Μελέτης. 

β) Προγραμματισμός συναντήσεων με τους χειριστές της Μονάδας Β’ της ΕΥΤΥΚΑ 

(Αναθέτουσας Αρχής) των αξιολογούμενων έργων /πράξεων: Για την περεταίρω συλλογή 

στοιχείων αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο των αξιολογούμενων έργων/πράξεων, 

πέραν των όσων συνοπτικά περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεχνικά δελτία 

προτεινόμενων πράξεων, η ομάδα έργου του Μελετητή, οργάνωσε και προγραμμάτισε 

συναντήσεις με τα αρμόδια στελέχη της Μονάδας Β’ της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ), ώστε ανά αξιολογούμενο έργο/πράξη, να 

συλλεχθούν από το φυσικό αρχείο, οι όποιες πληροφορίες προσδίδουν  προστιθέμενη αξία 

κατά το στάδιο αξιολόγησης των πράξεων, όπως ενδεικτικά: Αναλυτική περιγραφή των 

υποέργων / δράσεων ανά αξιολογούμενο έργο/πράξη, φύση και είδος, αριθμός 

Παραδοτέων ανά αξιολογούμενο έργο/πράξη, τυχόν διαχειριστικά προβλήματα 

υλοποίησης ανά αξιολογούμενο έργο/πράξη, δυνατά και αδύνατα σημεία παρακολούθησης 

ανά αξιολογούμενο έργο/ πράξη, στοιχεία υπευθύνων δικαιούχων έργων/πράξεων για την 

οργάνωση/προγραμματισμό και διενέργεια της έρευνας.  

γ) Διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας με Δικαιούχους / Φορείς Υλοποίησης 

αξιολογούμενων έργων: Στόχο της έρευνας αποτέλεσε η συλλογή, καταγραφή και 

αποτίμηση θέσεων, απόψεων και προτάσεων – βάσει ημιδομημένων Οδηγών Συνέντευξης- 

από το σύνολο των στελεχών -εκπροσώπων των φορέων υλοποίησης / δικαιούχων, που 

συμμετείχαν στο σχεδιασμό την υλοποίηση  ή/και παρακολούθηση των υπό αξιολόγηση 

έργων / πράξεων Δημόσιας Υγείας. Τα στοιχεία της παρούσας έρευνας συνέδραμαν άμεσα 

στην περαιτέρω ποιοτική εξειδίκευση των βασικών πορισμάτων που εξήχθησαν από τις 

προγενέστερες ενέργειες του έργου της αξιολόγησης και διαμόρφωσαν ένα κοινό πλαίσιο 

αναφοράς για την εξαγωγή επιμέρους συμπερασμάτων και προτάσεων. Με το πέρας των 

συνεντεύξεων / συναντήσεων ο Μελετητής προχώρησε στην  επεξεργασία, ανάλυση και 

αποτύπωση των ερευνητικών δεδομένων που προέκυψαν. 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 

2o  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

18 
 

Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας διήρκησε από τον Μάρτιο του 2015 έως και τα μέσα 

Απριλίου του 2015. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των φορέων 

που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα:  

Πίνακας 1. Κατάλογος Δικαιούχων Έργων / Πράξεων Άξονα Δημόσιας Υγείας 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

1.  PR.A.K.S.I.S.- Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικής στήριξης και ιατρικής συνεργασίας 

2.  Ανώνυμη εταιρεία μονάδων υγείας Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) 

3.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» 

4.  Γιατροί του Κόσμου- – Ελλάδας 

5.  Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

6.  Δήμος Καλαμάτας 

7.  Δήμος Παγγαίου 

8.  Δήμος Παλαιού Φαλήρου Νομού Αττικής 

9.  Δήμος Παύλου Μελά 

10.  Δήμος Χαϊδαρίου Νομού Αττικής 

11.  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

12.  Ειδικός Λογαριασμός Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

13.  Ειδικός λογαριασμός Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

14.  Ειδικός λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

15.  Ειδικός λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  

16.  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Αθηνών  

17.  Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης  

18.  Ειδικός Λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Αθήνας: 

19.  Ειδικός λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

20.  Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 

21.  Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας (ΕΙΥ) 

22.  Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) 

23.  Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) 

24.  Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

25.  Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

26.  ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΜΚΕ:  

27.  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιτροπή Ερευνών   

28.  Περιφέρεια Αττικής 

29.  Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού 

30.  Ινστιτούτο προληπτικής, περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 
Στην παρούσα ενότητα, η οποία αποτελεί και τον κύριο κορμό της Μελέτης Αξιολόγησης, 

περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες βάση των οποίων συνθέτονται οι 

αξιολογικές κρίσεις και τα πορίσματα, ευρήματα της Μελέτης Αξιολόγησης των 

παρεμβάσεων Δημόσιας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα και με τη μεθοδολογική 

προσέγγιση αξιολόγησης του Μελετητή.  

1. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ 

ΕΘΝΙΚΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 

 

1.1 Συνάφεια Ειδικών Στόχων Έργων /Πράξεων Δημόσιας Υγείας με 

Γενικούς και Ειδικούς Στόχους Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (ΕΣΣΔ & 

ΕΠΑΝΑΔ) 

 
Προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός συνάφειας μεταξύ των Ειδικών Στόχων των Έργων 

Πράξεων Δημόσιας Υγείας με εθνικές πολιτικές της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, 

όπως προαναφέρθηκε δημιουργήθηκε μια μήτρα συνάφειας, κάθε Γενικού& Ειδικού 

Στόχου, πολιτική υγείας.  Για κάθε Έργο/Πράξη τίθεται σήμανση (√) για την επιβεβαίωση 

της συνάφειας. Συγκεκριμένα, στο πρώτο τμήμα της μήτρας εμφανίζονται οι Γενικοί και οι 

Ειδικοί Στόχοι των εθνικών πολιτικών και στο δεύτερο μέρος της μήτρας εισάγεται 

αντίστοιχα ο μοναδικός αριθμός του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (MIS) 

κάθε Έργου/Πράξης. Μέσω χρωματικής διαφοροποίησης των κελιών της μήτρας 

καταγράφεται η εκτιμώμενη ένταση της συνάφειας των Έργων/Πράξεων με κάθε εθνική 

πολιτική (μαύρο υψηλή συνάφεια, γκρι μέση συνάφεια, λευκό χαμηλή συνάφεια).  

 

Συγκεκριμένα, για τη Δημόσια Υγεία, τέθηκαν οι ακόλουθοι δέκα (10), Γενικοί Στόχοι: 

1. Χάραξη εθνικής πολιτικής και καθορισμός στόχων Δημόσιας Υγείας 

2. Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού. 

3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια υγεία 

4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας  των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας  
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5. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την 

αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απειλών 

6. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής υγείας 

7. Ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του ελληνικού 

πληθυσμού σε όλες τις περιφέρειες. 

8. Βελτίωση της  ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

9. Πληροφορική οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία 

10. Λογοδοσία και προβολή του συστήματος δημόσιας Υγείας και αναβάθμιση της 

επικοινωνιακής του πολιτικής. 

 

Οι Ειδικοί Στόχοι του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης 

στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και 

προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού», ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013, αποτελούνται από 

τις παρακάτω τρείς (3) κατηγορίες: 

 

1. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σύμφωνα με τον Εθνικό 

σχεδιασμό και εδραίωση και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. 

2. Προώθηση ενός νέου λειτουργικού μοντέλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού μέσω της πρόληψης των αιτιών 

νοσηρότητας και θνησιμότητας, της προαγωγής της υγείας και της ενημέρωσης 

του πληθυσμού. 

3. Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός των φορέων και των υπηρεσιών δημόσιας 

υγείας. 

 

Για την πληρέστερη ανάγνωση του της Μήτρας Συνάφειας κρίνεται σκόπιμη η σχηματική 

απεικόνιση των Ειδικών Στόχων του Θεματικού Άξονα 5 και η σύνδεσή τους με τους 

Γενικούς Στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Συγκεκριμένα:  
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Σχήμα 1: Σύνδεση Γενικών Στόχων με Ειδικούς Στόχους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πρώτο τμήμα της μήτρας εμφανίζονται οι Γενικοί Στόχοι του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Δ’ 

Προγραμματική περίοδο 2007-2013, καθώς και οι Ειδικοί Στόχοι του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 5,  που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τους Γενικούς Στόχους.  

 

Στο δεύτερο μέρος της μήτρας εισάγεται αντίστοιχα ο μοναδικός αριθμός MIS κάθε 

Έργου/Πράξης. Στη διασταύρωσή τους διαφαίνεται ο βαθμός συνάφειας μεταξύ των 

Ειδικών Στόχων των Έργων Πράξεων Δημόσιας Υγείας και των Γενικών και Ειδικών Στόχων 

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.  
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Από την ανάγνωση της μήτρας διαπιστώνεται υψηλός βαθμός συνάφειας και συνέργειας 

των Έργων/ Πράξεων Δημόσιας Υγείας με Γενικούς και Ειδικούς Στόχους Πολιτικών 

Δημόσιας Υγείας. Δεν υπάρχει κάποιος κωδικός  έργου, MIS που να μην εξυπηρετεί 

τουλάχιστον έναν από τους Γενικούς Στόχους.  Αντίστοιχα, κάθε Ειδικός Στόχος 

εξυπηρετείται από ικανό αριθμό Έργων/πράξεων. Ως προς τους Γενικούς Στόχους του 

Προγράμματος διαπιστώνονται τα ακόλουθα:  

 

 Πρώτος σε σημαντικότητα, σύμφωνα με τη μέτρηση συνάφειας, κατατάσσεται ο 

Γενικός Στόχος 7 «Ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του 

ελληνικού πληθυσμού σε όλες τις περιφέρειες»,  του Προγράμματος που αφορά 

στα περισσότερα έργα στην επίτευξη του οποίου συμβάλλουν τριάντα έξι έργα (36) 

ή το 73% περίπου του συνόλου των Έργων/πράξεων.  

 

Ως προς τους Ειδικούς Στόχους 

 

Οι Ειδικοί Στόχοι που σχετίζονται με τον Γενικό Στόχο 7  παρουσιάζουν υψηλή σχετικότητα 

και συνάφεια με τα Έργα/Πράξεις, ενώ υψηλής έντασης συνάφειας και ανάλογος 

επιμερισμός παρατηρείται και στους Ειδικούς Στόχους του ΓΣ 8 και 10.  

 

Σε γενικές γραμμές διαφαίνεται ότι η εσωτερική δόμηση του προγράμματος διακρίνεται 

από υψηλή συνεκτικότητα καθώς παρατηρείται υψηλή εσωτερική συνάφεια μεταξύ 

Ειδικών Στόχων και Κατηγοριών Πράξεων. 

 

O σχετικός αναλυτικός Πίνακας – μήτρας συνάφειας των αξιολογούμενων έργων με τους 

Γενικούς και Ειδικούς στόχους Δημόσιας Υγείας, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας Μελέτης και παρουσιάζει την ακόλουθη δομή. 
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Πίνακας 2: Μήτρα Συνάφειας με Γενικούς και Ειδικούς στόχους Δημόσιας Υγείας (βλ. Παράρτημα Ι)   

 

MIS 

277304

MIS 

301205

MIS 

328773

MIS 

337822

MIS 

339448

MIS 

339456

MIS 

346816

MIS 

346817

MIS 

346818

MIS 

348100

MIS 

349580

MIS 

365008

MIS 

365280

MIS 

365462

MIS 

365611

MIS 

370508

MIS 

370542

MIS 

370544

MIS 

371406

MIS 

372071

MIS 

372491

MIS 

372829

MIS 

372835

MIS 

372839

MIS 

372873

MIS 

372884

MIS 

372911

MIS 

372969

ΕΣ2. Προώθηση ενός νέου 

λειτουργικού μοντέλου 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας και βελτίωση της 

υγείας του πληθυσμού 

μέσω της πρόληψης των 

αιτιών νοσηρότητας και 

θνησιμότητας, της 

προαγωγής της υγείας και 

της ενημέρωσης του 

πληθυσμού.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ΓΣ7. Ενίσχυση των 

δράσεων πρόληψης 

και προαγωγής της 

υγείας του ελληνικού 

πληθυσμού σε όλες 

τις περιφέρειες.

ΕΣ2. Προώθηση ενός νέου 

λειτουργικού μοντέλου 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας και βελτίωση της 

υγείας του πληθυσμού 

μέσω της πρόληψης των 

αιτιών νοσηρότητας και 

θνησιμότητας, της 

προαγωγής της υγείας και 

της ενημέρωσης του 

πληθυσμού.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ΕΣ1. Αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας σύμφωνα 

με τον Εθνικό σχεδιασμό 

και εδραίωση και 

ολοκλήρωση της 

ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης.

ΕΣ2. Προώθηση ενός νέου 

λειτουργικού μοντέλου 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας και βελτίωση της 

υγείας του πληθυσμού 

μέσω της πρόληψης των 

αιτιών νοσηρότητας και 

θνησιμότητας, της 

προαγωγής της υγείας και 

της ενημέρωσης του 

πληθυσμού.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ΕΣ3. Αναμόρφωση και 

εκσυγχρονισμός των 

φορέων και των υπηρεσιών 

δημόσιας υγείας.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ΕΣ1. Αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας σύμφωνα 

με τον Εθνικό σχεδιασμό 

και εδραίωση και 

ολοκλήρωση της 

ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης.

√ √

ΕΣ3. Αναμόρφωση και 

εκσυγχρονισμός των 

φορέων και των υπηρεσιών 

δημόσιας υγείας.

√ √

ΓΣ10. Λογοδοσία και 

προβολή του 

συστήματος 

δημόσιας Υγείας και 

αναβάθμιση της 

επικοινωνιακής του 

πολιτικής.

ΕΣ2. Προώθηση ενός νέου 

λειτουργικού μοντέλου 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας και βελτίωση της 

υγείας του πληθυσμού 

μέσω της πρόληψης των 

αιτιών νοσηρότητας και 

θνησιμότητας, της 

προαγωγής της υγείας και 

της ενημέρωσης του 

πληθυσμού.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ΓΣ4. Βελτίωση της 

αποτελεσματικότητα

ς και 

αποδοτικότητας  των 

υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

ΓΣ9. Πληροφορική 

οργάνωση για τη 

Δημόσια Υγεία

ΓΣ8. Βελτίωση της  

ποιότητας και 

επιστημονικής 

εγκυρότητας των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών

ΕΡΓΑ/ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ του 

Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για 

την Δ’ 

Προγραμματική 

περίοδο 2007-2013

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 

ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013
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1.2 Συνάφεια των Έργων/Πράξεων με την Κοινοτική Στρατηγική 

στον Τομέα της Υγείας 

 
Η εμφάνιση νέων προκλήσεων και προτεραιοτήτων στον τομέα της υγείας, όπως η 

διεύρυνση, η εμφάνιση νέων ασθενειών, η πίεση στα συστήματα υγείας και η αύξηση των 

υποχρεώσεων της Κοινότητας κατόπιν των τροποποιήσεων της Συνθήκης (άρθρα 3 και 152) 

καθιστούν απαραίτητη την κατάρτιση μιας νέας στρατηγικής. Η νέα αυτή στρατηγική είναι 

το αποτέλεσμα της συζήτησης που άρχισε το 1998 με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά με την εξέλιξη της πολιτικής στον τομέα της δημόσιας υγείας και 

λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης καθώς και τις εμπειρίες από τα 

προηγούμενα προγράμματα δράσης. Το πρόγραμμα είναι ένα βασικό στοιχείο της 

στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για θέματα υγείας. Επιδιώκει τους ακόλουθους 

στόχους:  

 βελτίωση της ενημέρωσης και των γνώσεων με σκοπό την προώθηση της δημόσιας 

υγείας και των συστημάτων υγείας, 

 ενίσχυση της ικανότητας ταχείας και συντονισμένης αντίδρασης στις απειλές για 

την υγεία· δράση στις σημαντικές παραμέτρους της υγείας. 

Η στρατηγική περιλαμβάνει δύο κύριους άξονες: 

Το πλαίσιο της δημόσιας υγείας, στοιχείο-κλειδί της στρατηγικής, περιλαμβάνει τις δράσεις 

που αφορούν ειδικά τη δημόσια υγεία. Ένα νέο πρόγραμμα δράσης αποτελεί μέρος αυτού 

του πλαισίου για το οποίο καθορίζονται 3 κύρια σκέλη παρέμβασης: 

 βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά με την υγεία, που να απευθύνεται σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνίας, 

 θέσπιση μηχανισμού ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση των μεγάλων 

απειλών κατά της υγείας, 

 δυναμική ενασχόληση με τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, κυρίως για 

την αντιμετώπιση των κυριότερων νοσηρών παραγόντων που οφείλονται στον 

τρόπο ζωής. 

Θέτοντας το βάρος της προσοχής στους τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη δεν είναι σε 

θέση να δράσουν αποτελεσματικά το καθένα ξεχωριστά - και συνεπώς όπου έχει ουσιώδη 

σημασία ο συντονισμός σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα προτίθεται να βελτιστοποιήσει 

τον αντίκτυπό της με περιορισμένο προϋπολογισμό και να προσδώσει κοινοτική 

προστιθέμενη αξία. Προβλέπεται να παραταθούν τα υφιστάμενα προγράμματα πριν από 

την προώθηση του νέου προγράμματος δράσης μέχρις ότου αυτό καθιερωθεί. 
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Εκτός από το πρόγραμμα δημόσιας υγείας, το πλαίσιο της δημόσιας υγείας περιλαμβάνει 

και άλλα νομοθετικά μέτρα μέσα σε ένα φάσμα επιμέρους τομέων που θα αναπτυχθούν 

μέσα στο εν λόγω πλαίσιο, όπως τα ακόλουθα: 

 

 πρόληψη και έλεγχος των μεταδοτικών ασθενειών, ιδίως μέσω του δικτύου 

επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών, που 

καθιερώθηκε το 1999, 

 πρόληψη της τοξικομανίας: δρομολόγηση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων του 

σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών 2000-2004, 

 καταπολέμηση του καπνίσματος: δρομολόγηση συμπληρωματικών 

δραστηριοτήτων των ήδη καθιερωμένων πρωτοβουλιών (όπως η πρόταση νέας 

οδηγίας όσον αφορά την παρασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων 

καπνού), 

 ποιότητα και ασφάλεια των οργάνων και των ουσιών ανθρώπινης 

προέλευσης: κατάρτιση σφαιρικής στρατηγικής, υπό επεξεργασία, για την 

εκπόνηση της σχετικής νομοθεσίας, 

 αίμα και παράγωγά του: μελετώνται αρκετά μέτρα, όπως μια πρόταση οδηγίας για 

τον καθορισμό του πλαισίου των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, η 

δημιουργία κοινοτικού δικτύου αιμοεποπτείας και η προώθηση της βέλτιστης 

χρήσης του αίματος και των παραγώγων του, 

 κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα: τα μέτρα που θα ληφθούν σε αυτό τον 

τομέα θα έχουν στενή σχέση με τις πολιτικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 

νέας σφαιρικής στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίμων, η οποία 

περιλαμβάνεται στη Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια των τροφίμων, 

 ευρωπαϊκό φόρουμ υγείας: προβλέπεται να καθιερωθεί αυτός ο νέος μηχανισμός 

με σκοπό να επιτραπεί σε όλους τους παράγοντες της δημόσιας υγείας να 

λαμβάνουν μέρος στην κατάρτιση της πολιτικής για την υγεία. 

 

O σχετικός Πίνακας συνάφειας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Μελέτης. 

http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/threats_to_health/c11573_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/threats_to_health/c11573_el.htm
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2. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

2.1 Ομαδοποίηση των αξιολογούμενων πράξεων / έργων ανά 

κατηγορία παρέμβασης, είδη δράσεων για τη δημόσια υγεία 
 

Για την αποτελεσματικότερη και άρτια προσέγγιση της αξιολόγησης των έργων / πράξεων 

του θεματικού άξονα Δημόσιας Υγείας, η ομάδα έργου του Μελετητή πρωτίστως 

κατηγοριοποίησε το πλήθος των αξιολογούμενων έργων, σύμφωνα με το θεματικό 

αντικείμενο / κατηγορία στην οποία εντάσσονται λαμβάνοντας υπόψη τις οικείες 

προσκλήσεις2 στις οποίες εντάχθηκαν τα αξιολογούμενα έργα.  Οι κύριες κατηγορίες 

παρέμβασης, αποτυπώνονται συνοπτικά στον Πίνακα 3 που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 3: Κατηγορίες Παρέμβασης Έργων /Πράξεων Θεματικού Άξονα 
Προτεραιότητας Δημόσιας Υγείας, ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

Α/Α Κατηγορία Παρέμβασης/Πράξης 

1 Υποστηρικτικός μηχανισμός και δράσεις για την υποστήριξη της εφαρμογής και 

παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων προάσπισης και προαγωγής της 

Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού 

2 Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης δεικτών Δημόσιας Υγείας. 

3 Θεματικά Προγράμματα και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη και 

προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της χώρας, καθώς και ειδικών 

κατηγοριών πληθυσμού. 

4 Δικτύωση και διασύνδεση υπηρεσιών Δ.Υ. με υπηρεσίες ΟΤΑ. Ειδικές δράσεις 

ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού φορέων και υπηρεσιών 

ΔΥ. Δράσεις προώθησης ερευνητικής δραστηριότητας και διεπιστημονικής 

συνεργασίας. Παρακολούθηση προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση 

υπηρεσιών δημόσιας υγείας. 

 

Η ομαδοποίηση αυτή, εξυπηρέτησε τη Μελέτη Αξιολόγησης, αναφορικά με τις 

ιδιαιτερότητες σχεδιασμού και υλοποίησης που παρουσιάζουν τα αξιολογούμενα 

έργα/πράξεις, τους επιδιωκόμενους στόχους και δείκτες ανά κατηγορία, ενώ σημειώνεται 

                                                
2
 Η αποδελτίωση των σχετικών προσκλήσεων περιλαμβάνεται σε σχετική υποενότητα του  1

ου 

Παραδοτέου του Μελετητή με τίτλο «Μεθοδολογική Επισκόπηση».   
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πως από την επεξεργασία των έργων/πράξεων προέκυψαν ομαδοποιήσεις και σε δεύτερο 

εσωτερικό επίπεδο ανά κύρια κατηγορία, σύμφωνα με τα θεματικά αντικείμενα των 

έργων/πράξεων. 

 

Συγκεκριμένα, τα έργα/πράξεις του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας Δημόσιας Υγείας, 

διακρίνονται στις  ακόλουθες κατηγορίες δράσεων προαγωγής υγείας: 

 

Πίνακας 4 : Είδη Δράσεων των  Έργων /Πράξεων του Θεματικού Άξονα 
Προτεραιότητας Δημόσιας Υγείας, ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

Α/

Α 

Κατηγορίες Δράσεων  

1 Δράσεις προαγωγής της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης. 

2 Δράσεις προώθησης της στοματικής υγείας. 

3 Δράσεις διαπίστευσης. 

4 Δράσεις ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. 

5 Δράσεις κατά του καπνίσματος. 

6 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. 

7 Δράσεις προαγωγής του μητρικού θηλασμού. 

8 Δράσεις πρόληψης και ελέγχου νοσημάτων-μεταδοτικών ασθενειών. 

9 Δράσεις πρόληψης καρδιαγγειακών παθήσεων. 

10 Δράσεις φυτοϋγειονομικών μέτρων. 

11 Δράσεις κατά της βίας. 

12 Δράσεις έρευνας για την έκθεση σε βλαβερές ουσίες. 

13 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. 

14 Δράσεις διάγνωσης δεικτών καρκινογένεσης. 

 

2.2 Ομάδες Στόχου των Έργων / Πράξεων Δημόσιας Υγείας - 

Βασικές Κατηγορίες ωφελούμενων 
 
Οι Δράσεις των Έργων/Πράξεων Δημόσιας Υγείας καλύπτουν τον γενικό πληθυσμό της 

χώρας ενώ ανά είδος παρέμβασης δράσης η στόχευση συγκεκριμενοποιείται σε ειδικές 

ομάδες πληθυσμού άμεσα ή και έμμεσα ωφελούμενων. Τόσο από τα προγραμματικά 

στοιχεία των έργων / πράξεων όσο και από τα στοιχεία που συλλέχτηκαν κατά την 

διεξαγωγή των συναντήσεων με τους φορείς υλοποίησης κύριες κατηγορίες των 

ωφελούμενων / ομάδες στόχο των δράσεων αποτελούν: 
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Πίνακας 5: Κατηγορίες Ωφελούμενων – Ομάδες Στόχου Πράξεων Δημόσιας Υγείας 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Γενικός Πληθυσμός της χώρας 

Μαθητικός πληθυσμός (μαθητές όλων των βαθμίδων σε πανελλήνια κλίμακα) 

Επαγγελματίες υγείας  

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Υπερτασικοί  

 Έγκυοι   

Χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας  

Αγροτικός πληθυσμός  

Μετανάστες 

Άστεγοι 

Άτομα Τρίτης Ηλικίας  

ΑΜΕΑ 

Άτομα που βρίσκονται σε καθεστώς φτώχειας  

MSM (men sex men)  

Θύματα trafficking 

Παιδιά θύματα κακοποίησης 

Γονείς  

15 Ιδρύματα ανά την επικράτεια (10 Δημόσια Νοσοκομεία, 5 προνοιακά ιδρύματα, 2 

γηροκομεία, 3 θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων)  

Στελέχη ΟΤΑ 

Άνεργοι ή και ανασφάλιστοι 25-66 ετών 

Παιδικός πληθυσμός περιοχής Λαυρίου 

Εργαζόμενοι που έχουν εκτεθεί σε ίνες Αμιάντου και γενικότερα ο πληθυσμός που 

κατοικεί σε περιοχές επιβαρυμένες από Αμίαντο. 

Επαγγελματίες από τους τομείς Υγείας, Εκπαίδευσης, Πρόνοιας Δικαιοσύνης, 

Δημόσιας Τάξης  
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2.3 Δείκτες των Έργων / Πράξεων Δημόσιας Υγείας 
 
Από την επεξεργασία των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από τα καταχωρημένα στοιχεία 

στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), αλλά και από τα εγκεκριμένα τεχνικά 

δελτία των προτεινόμενων πράξεων, στα αξιολογούμενα έργα πράξεις, 

συναντώνται/απαντώνται συνολικά τριάντα επτά (37) δείκτες όπως αποτυπώνονται και 

στον Πίνακα 5  που ακολουθεί: 
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Πίνακας 6: Δείκτες έργων/πράξεων Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας Δημόσιας 
Υγείας, ΕΣΠΑ 2007-2013 
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Από τους παραπάνω αναφερόμενους δείκτες πέντε (5) απαντώνται, έχουν στοχοθετηθεί  σε 

πάνω από τριάντα (30) έργα. Οι δείκτες αυτοί, ιεραρχικά είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

(ισοδύναμα ανθρωποέτη) με κωδικό 501 

 Προγράμματα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού για την προάσπιση της 

δημόσιας υγείας (αγωγή υγείας) με κωδικό 5500 

 Διενέργεια γενικών και θεματικών Προγραμμάτων Ευαισθητοποίησης, με κωδικό 

8017 

 Επωφελούμενοι από δράσεις ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης, με κωδικό 8030 

 Παρεμβάσεις προστασίας Δημόσιας υγείας, με κωδικό 9010 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Όπως έχει αναλυτικά περιγραφεί στο 1ο Παραδοτέο «Μεθοδολογική Επισκόπηση» της 

παρούσας Μελέτης, η έννοια της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας για τα 

προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του 

πληθυσμού, σε πολλαπλά επίπεδα συνδέεται με μακροοικονομικούς δείκτες και 

δημοσιονομικά μεγέθη που επηρεάζονται από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, είτε άμεσα, 

είτε και έμμεσα στο πλαίσιο δημιουργίας θετικών κυρίως πολλαπλασιαστικών 

αποτελεσμάτων.  

 

Προκειμένου όμως να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις των προγραμμάτων 

– παρεμβάσεων αυτών, όπως είναι τα αξιολογούμενα έργα / πράξεις Δημόσιας Υγείας 

και κατ’ ακολουθία να εκτιμηθεί η αποδοτικότητά τους σε οικονομικούς όρους σε σχέση 

με το κόστος τους, απαιτούνται ιδιαίτερες μεθοδολογικές και τεχνικές διεργασίες, οι 

οποίες εκφεύγουν των στόχων και του αντικειμένου της παρούσας μελέτης. Ως εκ τούτου, 

στο πλαίσιο της μελέτης τα επίπεδα εκτίμησης της αποδοτικότητας, των αξιολογούμενων 

πράξεων αναφέρονται στην αποτίμηση των παρεμβάσεων μεταξύ προγραμματισμού και 

υλοποίησης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το μακροπρόθεσμο κοινωνικό/δημόσιο όφελος. 
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Φυσικά η εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων αποτελεί μια μακροπρόθεσμη 

διαδικασία που μεθοδολογικά εμφανίζει δυσχέρειες εφόσον υλοποιείται στην παρούσα 

περίοδο κατά την οποία μόλις έχουν ολοκληρωθεί κάποια από τα αξιολογούμενα Έργα, 

ενώ κάποια άλλα είναι σε εξέλιξη. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

αντικειμενικότητα των αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με τις επιπτώσεις στις ομάδες 

στόχο, ο Μελετητής - Αξιολογητής αξιοποιεί, όποια ευρήματα από τη διενέργεια της 

έρευνας πεδίου με του Δικαιούχους / Φορείς Υλοποίησης των Πράξεων. 

 

3.1 Έργα / Πράξεις Δημόσιας Υγείας και Προϋπολογισμός (Π/Υ) ανά 

Φορέα Υλοποίησης / Δικαιούχο 
 

Από την επεξεργασία των στοιχείων των εγκεκριμένων Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων 

πεάξεων και σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία στο Ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα (ΟΠΣ) με ημερομηνία αναφοράς 2 Φεβρουαρίου του 2015, ο Μελετητής 

επεξεργάστηκε και αποτύπωσε τον αριθμό των έργων ανά δικαιούχο – φορέα υλοποίησης 

καθώς και την πρόοδο που παρουσίαζαν έως την ημερομηνία αναφοράς τα στοιχεία 

οικονομικής προόδου των αξιολογούμενων έργων.  

Ο μεγαλύτερος αριθμός ενταγμένων έργων αντιστοιχεί στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) με πέντε (5) Έργα και δεκαέξι (16) Υποέργα και στον Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, με πέντε (5) Έργα και 

είκοσι ένα (21) Υποέργα.  Ακολουθούν ο Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης με 

τρία (3) ενταγμένα Έργα και εννιά (9) Υποέργα, καθώς και η Ελληνική Οδοντιατρική 

Ομοσπονδία με τρία (3) ενταγμένα Έργα –επτά (7) Υποέργα. Τέλος, από δυο (2) Έργα 

υλοποίησαν ο Δήμος Παύλου Μελά, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας (ΕΙΥ) (σημειώνεται πως το 2ο έργο 

αφορά σε προμήθεια σχετικού εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Υδρία»), 

το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το Ινστιτούτο Υγείας του 

Παιδιού, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Επιτροπή Ερευνών.  

Από ένα (1) έργο υλοποίησαν οι ακόλουθοι δεκαεννέα (19) δικαιούχοι / φορείς 

υλοποίησης: 
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1. PR.A.K.S.I.S.- Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικής στήριξης και ιατρικής 

συνεργασίας 

2. Ανώνυμη εταιρεία μονάδων υγείας Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) 

3. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» 

4. Γιατροί του Κόσμου- – Ελλάδας 

5. Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

6. Δήμος Καλαμάτας 

7. Δήμος Παγγαίου 

8. Δήμος Παλαιού Φαλήρου Νομού Αττικής 

9. Δήμος Χαϊδαρίου Νομού Αττικής 

10. Ειδικός Λογαριασμός Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

11. Ειδικός λογαριασμός Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

12. Ειδικός Λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

13. Ειδικός λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

14. Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) 

15. ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΜΚΕ  

16. Περιφέρεια Αττικής 

17. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

18. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» 

19. Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο φορέας υλοποίησης / Δικαιούχος  με τον μεγαλύτερο 

προϋπολογισμό  ενταγμένων Έργων είναι το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) με 4.247.896,07€, δεύτερο το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών 

«Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» με 2.611.329,21€, τρίτος ο Ειδικός Λογαριασμός 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με 2.554.515,37€ και τέταρτη η Ελληνική Οδοντιατρική 

Ομοσπονδία με 1.810.177,78€.  

 
Στα Διαγράμματα που ακολουθούν αμέσως πιο κάτω, απεικονίζεται το πλήθος των 

ενταγμένων Έργων/Πράξεων ανά Δικαιούχο, φορέα υλοποίησης (Σχήμα 2) καθώς και ο 

προϋπολογισμός των Έργων σε όρους νομικών δεσμεύσεων, που αντιστοιχεί σε κάθε ένα 

από τους προαναφερόμενους Δικαιούχους (Σχήμα 3).   
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Σχήμα 2: Αριθμός Έργων ανά Δικαιούχο 
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Εικόνα 3: Σχηματική απεικόνιση συνολικού προϋπολογισμού (π/υ) Έργων ανά Δικαιούχο 
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Στον Πίνακα 7 που ακολουθεί παρατίθενται συγκεντρωτικά στοιχεία για κάθε Δικαιούχο, με 

αναφορά στον αριθμό των Έργων που υλοποίησαν, το πλήθος (αριθμό) των Υποέργων που 

συνθέτουν τη φύση των αξιολογούμενων πράξεων και αντίστοιχα τους προϋπολογισμούς 

(π/υ), σε όρους νομικής δέσμευσης. Ο Μελετητής θεώρησε σκόπιμο να αποτυπώσει τον 

προϋπολογισμό του κάθε έργου/πράξης σε όρους Νομικής Δέσμευσης, καθώς 

παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις (της τάξεως του 10% κατά τι λιγότερο) από τον συνολικό 

προϋπολογισμό (Π/Υ) ένταξης των έργων/πράξεων, μετά και τις εκπτώσεις των Αναδόχων 

στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που περιελάμβαναν υποέργα που υλοποιήθηκαν με 

διαδικασίες Αναδοχής ενώ σημειώνεται ότι αρκετά από τα αξιολογούμενα έργα 

βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αναφέρεται σε επόμενη ενότητα και δεν έχει ολοκληρωθεί η 

συμβασιοποίηση μέρους των πράξεων (υποέργων).  
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Πίνακας 7: Αριθμός Έργων και Υποέργων και Π/Υ ανά Δικαιούχο 
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3.2 Ιστορικό αριθμού τροποποιήσεων & διάρκεια των 

αξιολογούμενων έργων / πράξεων  

 

Σύμφωνα, με τα στοιχεία των σχετικών τροποποιητικών αποφάσεων επί των αρχικών 

εντάξεων των έργων, που παραχωρήθηκαν στον Μελετητή από την Αναθέτουσα Αρχή και 

μετά από σχετική επεξεργασία και αποτύπωση, προκύπτει ότι οι  τροποποιήσεις των 

αξιολογούμενων έργων Δημόσιας Υγείας ανήλθαν συνολικά στις εξήντα επτά (67), με Μέσο 

όρο τις τρείς (3) τροποποιήσεις ανά εγκεκριμένο αξιολογούμενο έργο. 

 

Όπως αποτυπώνεται και στον τον παρακάτω διάγραμμα  με το ιστορικό των 

τροποποιήσεων ανά κωδικό MIS, από τα σαράντα εννέα (49) Έργα, τα δέκα (10) δεν 

υποβλήθηκαν σε τροποποιήσεις, είκοσι ένα (21) τροποποιήθηκαν μια φορά, εννέα (9) Έργα 

τροποποιήθηκαν δυο (2) φορές, πέντε (5) έργα τροποποιήθηκαν τουλάχιστον τρείς (3) 

φορές και μόλις δυο (2) Έργα τροποποιήθηκαν τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές.  

 

Εικόνα 4: Αριθμός Τροποποιήσεων Αποφάσεων Ένταξης των Έργων ανά κωδικό MIS
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Η μέγιστη διάρκεια των αξιολογούμενων έργων/πράξεων είναι τέσσερα (4) έτη και έξι (6) 

μήνες, ενώ ελάχιστη διάρκεια είναι το ένα (1) έτος και έξι (6) μήνες.  Ο Μέσος όρος της 

διάρκειας των αξιολογούμενων έργων/πράξεων είναι τα 2 έτη και 7 μήνες περίπου. Στο 

σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται το εύρος της διάρκειας των έργων που βρίσκονται σε 

εξέλιξη. 

 

 
Εικόνα 5: Εύρος διάρκειας Έργων σε εξέλιξη 
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3.3 Πρόοδος υλοποίησης ανά Έργο/Πράξη Δημόσιας Υγείας  

 

Από το σύνολο των αξιολογούμενων έργων, σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία στο 

ΟΠΣ, (02/02/2015),  είκοσι δυο (22) Έργα που έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό τους 

αντικείμενο με μέσο όρο  ποσοστού συμβασιοποίησης 93% και απορρόφησης 76%.  

 

Εικόνα 6: Ποσοστά απορρόφησης-συμβασιοποίησης για των Έργων ΔΥ (μόνο 
ολοκληρωμένα ως προς το φυσικό αντικείμενο) 

 

 

 

Από τα σαράντα εννέα (49) Έργα Δημόσιας Υγείας τα είκοσι έξι (26) είναι σε εξέλιξη, ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής ΔΔ ανέρχεται στο ποσό των 17.292.138,15€ και οι 

Νομικές δεσμεύσεις στα 8.760.302,04€. Ο Μέσος όρος της συμβασιοποίησης ανέρχεται στο 

83% (έως σήμερα), ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσοστό δεδομένου ότι τα εν λόγω Έργα είναι 

σε εξέλιξη, ενώ ο Μέσος όρος του ποσοστού απορρόφησης ανέρχεται στο 46%.  
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Εικόνα 7:  Ποσοστό (%) απορρόφησης-συμβασιοποίησης Έργων σε εξέλιξη  
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1. Εκστρατείες και δράσεις 

ενημέρωσης του πληθυσμού για την 

πρόληψη των νοσημάτων (MIS 

277304):  Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

αποτυπώνονται στο ΟΠΣ έως την 

ημερομηνία 2/2/2015, ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ του Έργου είναι 3.520.966,07€ και 

οι Νομικές δεσμεύσεις 3.520.966,07€. 

Οι πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 

3.467.194,38€, ήτοι υπολείπονται 

53.771,69€. Η συνολική διάρκεια του 

Έργου ήταν περίπου 2,5 έτη 

(19/8/2010 ημερομηνία έναρξης και 

15/3/2013 ημερομηνία λήξης). Επίσης, 

από την αποτύπωση των εν λόγω 

στοιχείων προκύπτει ότι το ποσοστό 

συμβασιοποίησης ανήλθε στο 100% 

και το ποσοστό απορρόφησης στο 

98%. 

 

2. Εθνικό σχέδιο δράσης για τη 

Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, 

πρόληψη και αντιμετώπιση της 

παιδικής παχυσαρκίας- Δράσεις για 

την άσκηση και την υγιεινή διατροφή 

(MIS 301205): Ο προϋπολογισμός 

ένταξης συνολικής ΔΔ, για το εν λόγω 

Έργο, ανήλθε στο ποσό των 

2.620.508,71€ και οι Νομικές 

δεσμεύσεις στα 2.611.329,21€. Οι 

πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 

1.631.330,17€, ήτοι υπολείπονται 

979.999,04 €. Η συνολική διάρκεια του 

Έργου είναι 4 έτη και 7 μήνες 

(1/11/2010 ημερομηνία έναρξης και 

30/6/2015 εκτιμώμενη ημερομηνία 

λήξης). Τέλος, το ποσοστό 

συμβασιοποίησης ανήλθε στο 100% 

και το ποσοστό απορρόφησης έως 

σήμερα στο 62%. Το Έργο βρίσκεται σε 

εξέλιξη. 

 

3. Πρόγραμμα για τον έλεγχο 

της καπνιστικής συνήθειας στην 

Ελλάδα (MIS 328773) : Σύμφωνα με 

την απεικόνιση της οικονομικής 

πορείας του Έργου ο προϋπολογισμός 

ένταξης συνολικής ΔΔ ανήλθε στο 

ποσό των 776.160€ καθώς και οι 

Νομικές δεσμεύσεις. Οι πληρωμές 

αγγίζουν το ποσό των 724.589,02€. 

(93% απορρόφηση). Η διάρκεια του 

Έργου ήταν περίπου 2 έτη (16/3/2012 

ημερομηνία έναρξης και 3/3/2014 

ημερομηνία λήξης).  

 

4. Δράσεις ενημέρωσης 

επαγγελματιών υγείας και προβολής 

για την εφαρμογή Εθνικού 

Αντικαπνιστικού Προγράμματος 

Αγωγής Υγείας (MIS 337822):  Ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ ανέρχεται στις 126.285,30€, οι 

Νομικές δεσμεύσεις 109.761,10 € και 

οι πληρωμές ανήλθαν στο ποσό των 

12.756,41€, δηλαδή υπολείπονται 

97.004,69€, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί το οικονομικό 

αντικείμενο του Έργου και το ποσοστό 

απορρόφησης ανέρχεται στο 10%, ενώ 

το ποσοστό συμβασιοποίησης στο 

87%. Τέλος, η διάρκειά του ήταν  6 

μήνες (15/3/2011 ημερομηνία έναρξης 

και 15/9/2011 ημερομηνία λήξης).  
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5. Πανελλήνια Επιδημιολογική 

Μελέτη Καταγραφής Στοματικής 

Υγείας (MIS 339448): Στο 

συγκεκριμένο Έργο ο προϋπολογισμός 

ένταξης συνολικής ΔΔ και οι Νομικές 

δεσμεύσεις άγγιξαν το ποσό των 

369.500€, ενώ οι πληρωμές το ποσό 

των 328.806,28€. Συνεπώς, 

υπολείπονται 40.443,72€ προκειμένου 

να ολοκληρωθεί το οικονομικό 

αντικείμενο της Πράξης.  Η συνολική 

διάρκεια του Έργου ήταν 2 έτη 

περίπου (2/12/2011 ημερομηνία 

έναρξης και 17/12/2013 ημερομηνία 

λήξης) και το ποσοστό απορρόφησης 

άγγιξε το 89%, ενώ συμβασιοποιήθηκε 

κατά 100%.  

 

6. Αγωγή στοματικής υγείας σε 

800 ολοήμερα σχολεία και 150 

σχολεία απομακρυσμένων περιοχών 

(MIS 339456): Σύμφωνα με την 

απεικόνιση της οικονομικής πορείας 

του Έργου ο προϋπολογισμός ένταξης 

συνολικής ΔΔ ανήλθε στο ποσό των 

1.265.834€ και οι Νομικές δεσμεύσεις 

στα 1.158.733,80€. Αποτέλεσμα είναι 

να υπολείπονται 42.061,79€, μιας και 

οι πληρωμές αγγίζουν το ποσό των 

1.116.672,0€. Η διάρκεια του Έργου 

ήταν 2 έτη (7/10/2011 ημερομηνία 

έναρξης και 5/10/2013 ημερομηνία 

λήξης). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 

συμβασιοποιήθηκε κατά ποσοστό 92% 

και η απορρόφηση έφτασε στο 88%. 

 

7. ΥΔΡΙΑ. Πρόγραμμα και 

στοχευμένη δράση για τη διατροφή 

και την υγεία του ελληνικού 

πληθυσμού: Ανάπτυξη και εφαρμογή 

μεθοδολογίας και αποτύπωση (ΜIS 

346816): Σύμφωνα με την απεικόνιση 

της οικονομικής πορείας του Έργου ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ ανήλθε στο ποσό των 

1.489.324,99€ καθώς και οι Νομικές 

δεσμεύσεις. Αποτέλεσμα είναι να 

υπολείπονται 453.078,96€ μιας και οι 

πληρωμές αγγίζουν το ποσό των 

1.036.246,03 €. Η διάρκεια του Έργου 

είναι περίπου 3,5 έτη (1/2/2012 

ημερομηνία έναρξης και 30/9/2015 

εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης). Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί ότι 

συμβασιοποιήθηκε κατά 100% και η 

απορρόφηση έως σήμερα αγγίζει το 

70%. Το Έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

8. ΑΛΚΥΟΝΗ: Εθνική 

πρωτοβουλία προαγωγής του 

μητρικού θηλασμού (MIS 346817): 

Σύμφωνα με την απεικόνιση της 

οικονομικής πορείας του Έργου ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ ανήλθε στο ποσό των 554.700€, 

ενώ οι Νομικές δεσμεύσεις το ποσό 

των 396.700€. Αποτέλεσμα είναι να 

υπολείπονται 211.917,44€, μιας και οι 

πληρωμές αγγίζουν το ποσό των 

184.782,56€. Η διάρκεια του Έργου 

υπολογίζεται περίπου στα 3 έτη και 3 

μήνες (11/3/2013 ημερομηνία έναρξης 

και 9/6/2015 εκτιμώμενη ημερομηνία 

λήξης, το Έργο είναι σε εξέλιξη). Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η 

συμβασιοποίηση έως σήμερα άγγιξε 

το 72% και η απορρόφηση το 33%. 
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9. Δημιουργία και ευρεία 

διάχυση γενικού και ειδικών εθνικών 

διατροφικών οδηγών - ΕΥ 

ΔΙΑ…ΤΡΟΦΗΝ (MIS 346818): Στο 

συγκεκριμένο Έργο ο προϋπολογισμός 

ένταξης συνολικής ΔΔ ήταν 

701.698,03€ και οι Νομικές 

δεσμεύσεις άγγιξαν το ποσό των 

353.395,10€, ενώ οι πληρωμές το 

ποσό των 216.705,28 €. Συνεπώς, 

υπολείπονται 136.689,82€ 

προκειμένου να ολοκληρωθεί το 

οικονομικό αντικείμενο της Πράξης.  Η 

συνολική διάρκεια του Έργου ήταν 3 

έτη περίπου (1/12/2011 ημερομηνία 

έναρξης και 31/10/2014 ημερομηνία 

λήξης) και το ποσοστό απορρόφησης 

άγγιξε το 34%, ενώ συμβασιοποιήθηκε 

κατά 55%.  

 

10. Υποστηρικτικός μηχανισμός 

ΥΥΚΑ – Υφυπουργείου Διατροφής και 

Άθλησης (MIS 348100): Σύμφωνα με 

την απεικόνιση της οικονομικής 

πορείας του Έργου στο ΟΠΣ, ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ ανήλθε στο ποσό των 52.730,10€ 

καθώς και οι Νομικές δεσμεύσεις. 

Αποτέλεσμα είναι να υπολείπονται 

984,53€, μιας και οι πληρωμές 

αγγίζουν το ποσό των 51.745,57 €. Η 

διάρκεια του Έργου ήταν 1 έτος και 2 

μήνες (15/6/2011 ημερομηνία έναρξης 

και 15/8/2012 ημερομηνία λήξης). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 

συμβασιοποιήθηκε κατά ποσοστό 

100% και η απορρόφηση άγγιξε το 

98%. 

 

11. Πρόγραμμα Πρόληψης και 

Πρώιμης Διάγνωσης Παχυσαρκίας και 

Διαταραχών νευροανάπτυξης σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας στο νομό 

Ηρακλείου, Κρήτης (MIS 349580): Ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ, για το εν λόγω Έργο, ανήλθε στο 

ποσό των 342.776,40€ και οι Νομικές 

δεσμεύσεις στα 342.292,40 €. Οι 

πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 

314.876,02€, επομένως υπολείπονται 

27.416,38€. Η συνολική διάρκεια του 

Έργου ήταν 3 έτη και 2 μήνες 

(1/9/2011 ημερομηνία έναρξης και 

30/11/2014). Τέλος, το ποσοστό 

συμβασιοποίησης ανήλθε στο 100% 

και το ποσοστό απορρόφησης έως 

σήμερα στο 92%.  

 

12. Υπηρεσίες έγκαιρης 

παρέμβασης σε Χρήστες 

Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) και 

στις υψηλού κινδύνου επαφές τους 

για την αντιμετώπιση της επιδημικής 

έκρηξης HIV/AIDS στην Αθήνα (MIS 

365008): Ο προϋπολογισμός ένταξης 

συνολικής ΔΔ, για το εν λόγω Έργο, 

ανήλθε στο ποσό των 975.120€ και οι 

Νομικές δεσμεύσεις στα 959.703,38€. 

Οι πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 

921.052,42€, ήτοι υπολείπονται 

38.650,96€. Η εκτιμώμενη συνολική 

διάρκεια του Έργου είναι 3,5 έτη 

περίπου (1/11/2011 ημερομηνία 

έναρξης και 30/4/2015 εκτιμώμενη 

ημερομηνία λήξης). Τέλος, το ποσοστό 

συμβασιοποίησης ανήλθε στο 98% και 

το ποσοστό απορρόφησης έως σήμερα 

στο 94%. Το Έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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13. Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου 

για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την 

Ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης 

στην Ελληνική Επικράτεια (MIS 

365280): Ο προϋπολογισμός ένταξης 

συνολικής ΔΔ και οι Νομικές 

δεσμεύσεις, για το εν λόγω Έργο, 

ανήλθαν στο ποσό των 1.189.999 €. Οι 

πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 

1.100.102,93€, ήτοι υπολείπονται 

89.896,07€. Η εκτιμώμενη συνολική 

διάρκεια του Έργου είναι 3,5 έτη 

(1/1/2012 ημερομηνία έναρξης και 

30/6/2015 εκτιμώμενη ημερομηνία 

λήξης). Τέλος, το ποσοστό 

συμβασιοποίησης ανήλθε στο 100% 

και το ποσοστό απορρόφησης έως 

σήμερα στο 92%. Το Έργο βρίσκεται σε 

εξέλιξη. 

 

14. Πρόγραμμα πρόληψης και 

πρώιμης διάγνωσης παραγόντων 

κινδύνου για τις καρδιαγγειακές 

παθήσεις στις γυναίκες της Κρήτης 

(MIS 365462): Στο συγκεκριμένο εν 

εξέλιξη Έργο ο προϋπολογισμός 

ένταξης συνολικής ΔΔ και οι Νομικές 

δεσμεύσεις ανέρχονται στις 199.963 €, 

ενώ οι πληρωμές στο ποσό των 

114.396,45 €. Συνεπώς, υπολείπονται 

85.566,55 € έως την οικονομική 

ολοκλήρωση της Πράξης.  Η συνολική 

διάρκεια του Έργου εκτιμάται στα 2 

έτη και 8 μήνες (1/11/2012 

ημερομηνία έναρξης και 31/8/2015 

ημερομηνία λήξης) και το ποσοστό 

απορρόφησης έως τον Φεβρουάριο 

του 2015 άγγιξε το 57%, ενώ 

συμβασιοποιήθηκε κατά 100%.  

 

15. Βλαπτικές επιπτώσεις της 

χρήσης φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων: εξειδικευμένοι βιοδείκτες 

στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας 

και εκστρατεία ενημέρωσης (MIS 

365611): Στο συγκεκριμένο εν εξέλιξη 

Έργο ο προϋπολογισμός ένταξης 

συνολικής ΔΔ και οι Νομικές 

δεσμεύσεις ανέρχονται στις 370.000 €, 

ενώ οι πληρωμές στο ποσό των 

116.399,37€. Συνεπώς, υπολείπονται 

253.600,63€ έως την οικονομική 

ολοκλήρωση της Πράξης.  Η συνολική 

διάρκεια του Έργου εκτιμάται στα 2 

έτη περίπου (7/11/2013 ημερομηνία 

έναρξης και 6/12/2015 ημερομηνία 

λήξης) και το ποσοστό απορρόφησης 

έως τον Φεβρουάριο του 2015 άγγιξε 

το 31%, ενώ συμβασιοποιήθηκε κατά 

100%.  

 

16. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΠΡΑΞΗ: Παρέμβαση στο κέντρο της 

Αθήνας με Προσανατολισμό στην 

Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και 

Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου 

στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» 

(MIS 370508): Ο προϋπολογισμός 

ένταξης συνολικής ΔΔ, για το εν λόγω 

Έργο, ανήλθε στο ποσό των 670.000 € 

και οι Νομικές δεσμεύσεις στα 

628.984,60 €. Οι πληρωμές ανέρχονται 

στο ποσό των 598.044,58 €, επομένως 

υπολείπονται 30.940,02 €. Η συνολική 

διάρκεια του Έργου ήταν 1 έτος και 8 

μήνες (1/4/2012 ημερομηνία έναρξης 
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και 30/1/2014). Τέλος, το ποσοστό 

συμβασιοποίησης ανήλθε στο 94% και 

το ποσοστό απορρόφησης στο 89%.  

 

17. Παρεμβατικό πρόγραμμα μη 

φαρμακευτικής αντιμετώπισης της 

υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης 

του στρες για αλλαγή του τρόπου 

ζωής και υιοθέτηση υγιεινών 

συμπεριφορών, σε υπερτασικά 

άτομα στην κοινότητα (MIS 370542): 

Στο συγκεκριμένο εν εξέλιξη Έργο ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ ανέρχεται στις 881.628,93€, οι 

Νομικές δεσμεύσεις στα 732.276,96 €, 

ενώ οι πληρωμές στο ποσό των 

526.658,81 €. Συνεπώς, υπολείπονται 

205.618,15 € έως την οικονομική 

ολοκλήρωση της Πράξης.  Η συνολική 

διάρκεια του Έργου εκτιμάται στα 3 

έτη περίπου (1/7/2012 ημερομηνία 

έναρξης και 31/08/2015 ημερομηνία 

λήξης) και το ποσοστό απορρόφησης 

έως τον Φεβρουάριο του 2015 άγγιξε 

το 60%, ενώ συμβασιοποιήθηκε κατά 

83%.  

 

18. Πρότυπο ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο 

Δήμο Παγγαίου (MIS 370544): Στο 

συγκεκριμένο εν εξέλιξη Έργο ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ και οι Νομικές δεσμεύσεις 

ανέρχονται στις 350.001,44 €, ενώ οι 

πληρωμές στο ποσό των 291.250,66 €. 

Συνεπώς, υπολείπονται 58.750,78 € 

έως την οικονομική ολοκλήρωση της 

Πράξης.  Η συνολική διάρκεια του 

Έργου εκτιμάται στα 2 έτη περίπου 

(9/1/2013 ημερομηνία έναρξης και 

6/3/2015 ημερομηνία λήξης) και το 

ποσοστό απορρόφησης έως τον 

Φεβρουάριο του 2015 άγγιξε το 83%, 

ενώ συμβασιοποιήθηκε κατά 100%.  

 

19. Πρόγραμμα πρόληψης, 

προαγωγής της υγείας και αγωγής της 

υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 

γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων 

Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου 

Αττικής και Αλίμου ύστερα από 

έλεγχο για χαρακτηριστικά 

μεταβολικού συνδρόμου 

χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής 

τηλεϊατρικής (MIS 371406): Ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ, για το εν λόγω Έργο, ανήλθε στο 

ποσό των 531.325,28 € και οι Νομικές 

δεσμεύσεις στα 485.316,27 €. Οι 

πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 

404.783,73 €, επομένως υπολείπονται 

80.532,54 €. Η συνολική διάρκεια του 

Έργου ήταν 2 έτη και 2 μήνες 

(19/6/2012 ημερομηνία έναρξης και 

4/9/2014). Τέλος, το ποσοστό 

συμβασιοποίησης ανήλθε στο 100% 

και το ποσοστό απορρόφησης έως 

σήμερα στο 92%.  

 

20. Ολοκληρωμένη προσέγγιση 

για τη διερεύνηση, διάγνωση και 

διαχείριση περιστατικών 

κακοποίησης και παραμέλησης 

παιδιών (MIS 372071): Στο 

συγκεκριμένο εν εξέλιξη Έργο ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ ανέρχεται στις 849.432 €, οι 

Νομικές δεσμεύσεις στα 723.147 €, 
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ενώ οι πληρωμές στο ποσό των 

202.321,09 €. Συνεπώς, υπολείπονται 

520.825,91€ έως την οικονομική 

ολοκλήρωση της Πράξης.  Η συνολική 

διάρκεια του Έργου εκτιμάται στα 2 

έτη και 6 μήνες περίπου (1/1/2013 

ημερομηνία έναρξης και 31/8/2015 ως 

εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης) και το 

ποσοστό απορρόφησης έως τον 

Φεβρουάριο του 2015 άγγιξε το 24%, 

ενώ συμβασιοποιήθηκε κατά 85%.  

 

21. «Συμμαχία για την υγεία- 

διατροφή» -Παρεμβατικά 

προγράμματα διατροφικής αγωγής 

για την αντιμετώπιση των 

εκφυλιστικών παθήσεων (372491): 

Σύμφωνα με την απεικόνιση της 

οικονομικής πορείας του Έργου στο 

ΟΠΣ, ο προϋπολογισμός ένταξης 

συνολικής ΔΔ ανήλθε στο ποσό των 

482.070,75 € και οι Νομικές 

δεσμεύσεις στα 477.181,50 €. 

Αποτέλεσμα είναι να υπολείπονται 

284.452,48 € έως την οικονομική 

περάτωση του Έργου, μιας και οι 

πληρωμές αγγίζουν το ποσό των 

192.729,02 €. Το Έργο έχει σχεδιαστεί 

να διαρκέσει 2 έτη και 9 μήνες 

(1/8/2012 ημερομηνία έναρξης και 

30/6/2015 εκτιμώμενη ημερομηνία 

λήξης). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 

το Έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ έως 

και την 2/2/2015 συμβασιοποιήθηκε 

κατά ποσοστό 99% και η απορρόφηση 

άγγιξε το 40%. 

 

22. Ενέργειες ενημέρωσης και 

υποστήριξης για την οργάνωση και 

υλοποίηση προγράμματος αγωγής 

υγείας για το κάπνισμα στα σχολεία 

(MIS 372829): Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που αποτυπώνονται στο ΟΠΣ 

έως 2/2/2015, το Έργο εμφανίζει 

προϋπολογισμό ένταξης συνολικής ΔΔ 

843.416 € και Νομικές δεσμεύσεις 

ποσού 711.963,28 €. Οι πληρωμές 

ανέρχονται στο ποσό των 388.905,53 

€, ήτοι υπολείπονται 323.057,75 € έως 

την οικονομική ολοκλήρωσή του. Η 

συνολική διάρκεια του Έργου ήταν 2 

έτη (1/2/2012 ημερομηνία έναρξης και 

31/1/2014 ημερομηνία λήξης). Επίσης, 

από την αποτύπωση των εν λόγω 

στοιχείων προκύπτει ότι το ποσοστό 

συμβασιοποίησης ανήλθε στο 84% και 

το ποσοστό απορρόφησης στο 46%. 

 

23. Επιστημονικός σχεδιασμός, 

υποστήριξη και εποπτεία 

ολοκληρωμένου προγράμματος 

ελέγχου της HIV λοίμωξης σε ομάδες 

υψηλού κινδύνου (MIS 372835): 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

αποτυπώνονται στο ΟΠΣ έως 

2/2/2015, το Έργο εμφανίζει 

προϋπολογισμό ένταξης συνολικής ΔΔ 

και Νομικές δεσμεύσεις 184.617,99 €. 

Οι πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 

124.656,82 €, ήτοι υπολείπονται 

59.961,17 € έως την οικονομική 

ολοκλήρωσή του. Η συνολική διάρκεια 

του Έργου ήταν 2 έτη (1/9/2012 

ημερομηνία έναρξης και 31/8/2014 

ημερομηνία λήξης). Επίσης, από την 

αποτύπωση των εν λόγω στοιχείων 

προκύπτει ότι το ποσοστό 

συμβασιοποίησης ανήλθε στο 100% 
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και το ποσοστό απορρόφησης στο 

68%. 

 

24. Διαχείριση πλεονάσματος 

τροφίμων και γευμάτων προς όφελος 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων (MIS 

372839): Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

αποτυπώνονται στο ΟΠΣ έως 

2/2/2015, το Έργο εμφανίζει 

προϋπολογισμό ένταξης συνολικής ΔΔ 

309.916,50 € και Νομικές δεσμεύσεις 

ποσού 250.540 €. Οι πληρωμές 

ανέρχονται στο ποσό των 76.828,63 €, 

συνεπώς υπολείπονται 173.711,37 € 

έως την οικονομική ολοκλήρωσή του. 

Η συνολική διάρκεια του Έργου 

εκτιμάται στα 3 έτη περίπου και είναι 

σε εξέλιξη (1/3/2012 ημερομηνία 

έναρξης και 31/3/2015 ως εκτιμώμενη 

ημερομηνία λήξης). Επίσης, από την 

αποτύπωση των εν λόγω στοιχείων 

προκύπτει ότι το ποσοστό 

συμβασιοποίησης ανήλθε στο 81% και 

το ποσοστό απορρόφησης στο 25%. 

 

25. Υλοποίηση ολοκληρωμένου 

προγράμματος ελέγχου της HIV 

λοίμωξης σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου (MIS 372873): Στο 

συγκεκριμένο Έργο ο προϋπολογισμός 

ένταξης συνολικής ΔΔ ανέρχεται στις 

812.000 €, οι Νομικές δεσμεύσεις στα 

806.034,24 €, ενώ οι πληρωμές στο 

ποσό των 587.181,95€. Συνεπώς, 

υπολείπονται 218.852,3 € έως την 

οικονομική ολοκλήρωση της Πράξης.  

Η συνολική διάρκεια του Έργου 

εκτιμάται στα 2,5 έτη περίπου 

(5/4/2012 ημερομηνία έναρξης και 

30/10/2014 ημερομηνία λήξης) και το 

ποσοστό απορρόφησης άγγιξε το 72%, 

ενώ συμβασιοποιήθηκε κατά 99%.  

 

26. Δράσεις ευαισθητοποίησης 

για την πρόληψη της παιδικής 

παχυσαρκίας στο Δήμο Παύλου Μελά 

(MIS 372884): Στο συγκεκριμένο Έργο 

ο προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ ανέρχεται στις 169.000 €, οι 

Νομικές δεσμεύσεις στα 161.040,59 € 

και οι πληρωμές στο ποσό των 

161.040,59 €. Συνεπώς, έχει 

ολοκληρωθεί οικονομικά.  Η συνολική 

διάρκεια του Έργου ήταν 1 έτος και 7 

μήνες περίπου (25/6/2012 

ημερομηνία έναρξης και 31/3/2014 

ημερομηνία λήξης) και το ποσοστό 

απορρόφησης άγγιξε το 95%, ενώ 

συμβασιοποιήθηκε κατά 95%.  

 

27. Δράσεις προαγωγής υγείας 

Δήμου Παύλου Μελά για την 

πρόληψη και διακοπή της 

καπνιστικής συνήθειας (MIS 372911): 

Στο συγκεκριμένο Έργο ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ ανέρχεται στις 164.299,94 €, οι 

Νομικές δεσμεύσεις στα 159.499,92 € 

και οι πληρωμές στο ποσό των 

146.507,69 €. Συνεπώς, υπολείπονται 

12.992,23€ προκειμένου να 

ολοκληρωθεί οικονομικά.  Η συνολική 

διάρκεια του Έργου ήταν 2 έτη 

(25/6/2012 ημερομηνία έναρξης και 

24/6/2014 ημερομηνία λήξης) και το 

ποσοστό απορρόφησης άγγιξε το 89%, 

ενώ συμβασιοποιήθηκε κατά 97%.  
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28.  Εστίαση – έλεγχος της 

ποιότητας και ασφάλειας των 

τροφίμων σε χώρους μαζικής 

εστίασης- παρεμβατικά προγράμματα 

(MIS 372969): Ο προϋπολογισμός 

ένταξης συνολικής ΔΔ, για το εν λόγω 

Έργο, ανήλθε στο ποσό των 610.414 € 

και οι Νομικές δεσμεύσεις στα 

605.248 €. Οι πληρωμές ανέρχονται 

στο ποσό των 520.433,52 €, επομένως 

υπολείπονται 84.814,48 €. Η συνολική 

διάρκεια του Έργου ήταν 2 έτη και 6 

μήνες (1/3/2012 ημερομηνία έναρξης 

και 30/10/2014). Τέλος, το ποσοστό 

απορρόφησης άγγιξε το 85%, ενώ 

συμβασιοποιήθηκε κατά 99%. 

 

29. Διαπίστευση μεθόδων για τα 

εργαστήρια δημόσιας υγείας στις 

περιφέρειες σύγκλισης (Ηπείρου, 

Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, 

Ανατολικής Μακεδονίας, Μακεδονίας 

- Θράκης, Κρήτης (MIS 373401): Στο 

συγκεκριμένο εν εξέλιξη Έργο ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ ανέρχεται στις 507.504,15 €, οι 

Νομικές δεσμεύσεις στα 455.535,42 €, 

ενώ οι πληρωμές στο ποσό των 

182.052,81 €. Συνεπώς, υπολείπονται 

273.482,61 € έως την οικονομική 

ολοκλήρωση της Πράξης.  Η συνολική 

διάρκεια του Έργου εκτιμάται στα 2 

έτη και 9 μήνες περίπου (1/8/2012 

ημερομηνία έναρξης και 30/6/2015 ως 

εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης) και το 

ποσοστό απορρόφησης έως τον 

Φεβρουάριο του 2015 άγγιξε το 36%, 

ενώ συμβασιοποιήθηκε κατά 90%.  

 

30. Διαπίστευση μεθόδων για τα 

εργαστήρια δημόσιας υγείας στις 

περιφέρειες σταδιακής εισόδου- 

Νοτίου Αιγαίου (MIS 373402): Στο 

συγκεκριμένο εν εξέλιξη Έργο ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ ανέρχεται στις 75.455,21 €, οι 

Νομικές δεσμεύσεις στα 58.848,12 €, 

ενώ οι πληρωμές στο ποσό των 

31.259,22 €. Συνεπώς, υπολείπονται 

27.588,90 € έως την οικονομική 

ολοκλήρωση της Πράξης.  Η συνολική 

διάρκεια του Έργου εκτιμάται στα 2 

έτη και 9 μήνες περίπου (1/8/2012 

ημερομηνία έναρξης και 30/6/2015 ως 

εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης) και το 

ποσοστό απορρόφησης έως τον 

Φεβρουάριο του 2015 άγγιξε το 41%, 

ενώ συμβασιοποιήθηκε κατά 78%.  

31. Διαπίστευση μεθόδων για τα 

εργαστήρια δημόσιας υγείας στις 

περιφέρειες σταδιακής εξόδου 

(Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας) (MIS 

373403): Στο συγκεκριμένο εν εξέλιξη 

Έργο ο προϋπολογισμός ένταξης 

συνολικής ΔΔ και οι Νομικές 

δεσμεύσεις ανέρχονται στις 

214.179,47 €, ενώ οι πληρωμές στο 

ποσό των 126.438,02 €. Συνεπώς, 

υπολείπονται 86.108,44 € έως την 

οικονομική ολοκλήρωση της Πράξης.  

Η συνολική διάρκεια του Έργου 

εκτιμάται στα 2 έτη και 9 μήνες 

περίπου (1/8/2012 ημερομηνία 

έναρξης και 30/6/2015 ως εκτιμώμενη 

ημερομηνία λήξης) και το ποσοστό 

απορρόφησης έως τον Φεβρουάριο 

του 2015 άγγιξε το 59%, ενώ 

συμβασιοποιήθηκε κατά 99%.  
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32. Προγράμματα Άθλησης για 

Όλους – Επιστημονική υποστήριξη 

(MIS 374076): Ο προϋπολογισμός 

ένταξης συνολικής ΔΔ, για το εν λόγω 

Έργο, ανήλθε στο ποσό των 420.000 € 

και οι Νομικές δεσμεύσεις στα 

414.500 €. Οι πληρωμές ανέρχονται 

στο ποσό των 357.565,26 €, επομένως 

υπολείπονται 56.934,74 €. Η συνολική 

διάρκεια του Έργου ήταν 1 έτος και 9 

μήνες περίπου (20/3/2012 

ημερομηνία έναρξης και 28/2/2014). 

Τέλος, το ποσοστό απορρόφησης 

άγγιξε το 85%, ενώ συμβασιοποιήθηκε 

κατά 99%. 

 

33. «Συμμαχία για την υγεία-

άσκηση»- Ανάπτυξη προγραμμάτων 

άσκησης ως μέρος πρόληψης και 

αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων- 

παρεμβατικά προγράμματα (MIS 

374077): Ο προϋπολογισμός ένταξης 

συνολικής ΔΔ, για το εν λόγω Έργο, 

ανήλθε στο ποσό των 526.300 € και οι 

Νομικές δεσμεύσεις στα 518.624 €. Οι 

πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 

474.842,78 €, επομένως υπολείπονται 

43.781,22€. Η συνολική διάρκεια του 

Έργου ήταν 1 έτος και 9 μήνες περίπου 

(31/3/2012 ημερομηνία έναρξης και 

2/3/2014). Τέλος, το ποσοστό 

απορρόφησης άγγιξε το 90%, ενώ 

συμβασιοποιήθηκε κατά 99%. 

 

34. Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων 

Συλλογής Ομφαλοπλακουντιακού 

Αίματος και διασφάλιση Ποιότητας 

στην Ελληνική Τράπεζα 

Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος με 

την ανάπτυξη συστήματος 

διαπίστευσης σύμφωνα με το 

πρότυπο του FACT- NETCORD (MIS 

374111): Ο προϋπολογισμός ένταξης 

συνολικής ΔΔ, για το εν λόγω Έργο, 

ανήλθε στο ποσό των 450.000 € και οι 

Νομικές δεσμεύσεις στα 441.469,08 €. 

Οι πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 

380.197,29 €, επομένως υπολείπονται 

61.271,79 €. Η συνολική διάρκεια του 

Έργου ήταν 1,5 έτος περίπου 

(15/12/2012 ημερομηνία έναρξης και 

31/5/2014). Τέλος, το ποσοστό 

απορρόφησης άγγιξε το 84%, ενώ 

συμβασιοποιήθηκε κατά 98%. 

 

35. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - 

Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης 

Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών 

Παίδων Αθηνών (MIS 374115): Στο 

συγκεκριμένο εν εξέλιξη Έργο ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ είναι 455.662,50 €, οι Νομικές 

δεσμεύσεις ανέρχονται στις 

434.449,86 €, ενώ οι πληρωμές στο 

ποσό των 401.806,80 €. Συνεπώς, 

υπολείπονται 32.643,06 € έως την 

οικονομική ολοκλήρωση της Πράξης.  

Η συνολική διάρκεια του Έργου 

εκτιμάται στα 2 έτη και 2 μήνες 

περίπου (30/1/2013 ημερομηνία 

έναρξης και 31/3/2015 ως εκτιμώμενη 

ημερομηνία λήξης) και το ποσοστό 

απορρόφησης έως τον Φεβρουάριο 

του 2015 άγγιξε το 88%, ενώ 

συμβασιοποιήθηκε κατά 95%.  
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36. ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική 

μελέτη διατροφής και υγείας σχέδιο 

δράσης για την προαγωγή της 

δημόσιας υγείας στον τομέα της 

διατροφής (MIS 374143): Στο 

συγκεκριμένο εν εξέλιξη Έργο ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ είναι 2.941.541,50€, οι Νομικές 

δεσμεύσεις ανέρχονται στις 

2.554.515,37€, ενώ οι πληρωμές στο 

ποσό των 910.334,87€. Συνεπώς, 

υπολείπονται 1.644.180,50€ έως την 

οικονομική ολοκλήρωση της Πράξης. Η 

συνολική διάρκεια του Έργου 

εκτιμάται στα 3 έτη (1/8/2012 

ημερομηνία έναρξης και 31/7/2015 ως 

εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης) και το 

ποσοστό απορρόφησης έως τον 

Φεβρουάριο του 2015 άγγιξε το 31%, 

ενώ συμβασιοποιήθηκε κατά 87%.  

 

37. Δράσεις επιμόρφωσης 

οδοντιάτρων και ιατρών και 

ενημέρωσης γενικού πληθυσμού για 

την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου 

της στοματικής κοιλότητας (MIS 

374440): Ο προϋπολογισμός ένταξης 

συνολικής ΔΔ, για το εν λόγω Έργο, 

ανήλθε στο ποσό των 302.641,50 € και 

οι Νομικές δεσμεύσεις στα 282.193,98 

€. Οι πληρωμές ανέρχονται στο ποσό 

των 141.084,44 €, επομένως 

υπολείπονται 141.109,54 €. Η 

συνολική διάρκεια του Έργου ήταν 1,5 

έτος (20/4/2012 ημερομηνία έναρξης 

και 19/10/2013). Τέλος, το ποσοστό 

απορρόφησης άγγιξε το 47%, ενώ 

συμβασιοποιήθηκε κατά 93%. 

 

38. Πρόγραμμα πρόληψης 

καρδιαγγειακών νοσημάτων και 

προαγωγής της υγείας των πολιτών 

με αξιοποίηση εφαρμογών 

τηλεϊατρικής (MIS 374619): Στο 

συγκεκριμένο εν εξέλιξη Έργο ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ είναι 210.552,35 €, οι Νομικές 

δεσμεύσεις ανέρχονται στις 

157.564,01 €, ενώ οι πληρωμές στο 

ποσό των 62.002,68 €. Συνεπώς, 

υπολείπονται 95.561,33 € έως την 

οικονομική ολοκλήρωση της Πράξης.  

Η συνολική διάρκεια του Έργου 

εκτιμάται στα 2 έτη και 2 μήνες 

περίπου (27/12/2012 ημερομηνία 

έναρξης και 28/2/2015 ως εκτιμώμενη 

ημερομηνία λήξης) και το ποσοστό 

απορρόφησης έως τον Φεβρουάριο 

του 2015 άγγιξε το 29%, ενώ 

συμβασιοποιήθηκε κατά 75%.  

 

39.  Υλοποίηση προγραμμάτων 

προληπτικού ελέγχου και αγωγής 

υγείας (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) σε μαθητές των 

δημοτικών σχολείων του Δήμου 

Χαϊδαρίου (MIS 374700): Ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ, για το εν λόγω Έργο, ανήλθε στο 

ποσό των 289.661,96 € και οι Νομικές 

δεσμεύσεις στα 179.299,68 €. Οι 

πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 

145.837,17 €, επομένως υπολείπονται 

33.462,51 €. Η συνολική διάρκεια του 

Έργου ήταν 1 έτος και 7 μήνες περίπου 

(31/12/2012 ημερομηνία έναρξης και 

15/10/2014). Τέλος, το ποσοστό 

απορρόφησης άγγιξε το 50%, ενώ 

συμβασιοποιήθηκε κατά 62%. 
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40. Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Δράσεων Προαγωγής και Αγωγής της 

Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης για την Καταπολέμηση της 

Παχυσαρκίας και των Διαταραχών 

Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους 

(MIS 374720): Στο συγκεκριμένο εν 

εξέλιξη Έργο ο προϋπολογισμός 

ένταξης συνολικής ΔΔ είναι 182.936,59 

€, οι Νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται 

στις 148.866,78 €, ενώ οι πληρωμές 

στο ποσό των 56.766,78 €. Συνεπώς, 

υπολείπονται 92.100 € έως την 

οικονομική ολοκλήρωση της Πράξης.  

Η συνολική διάρκεια του Έργου 

εκτιμάται στο 1,5 έτος περίπου 

(31/10/2013 ημερομηνία έναρξης και 

30/6/2015 ως εκτιμώμενη ημερομηνία 

λήξης) και το ποσοστό απορρόφησης 

έως τον Φεβρουάριο του 2015 άγγιξε 

το 31%, ενώ συμβασιοποιήθηκε κατά 

81%.  

 

41. Προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού για το Έργο “ΥΔΡΙΑ. 

Πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση 

για την υγεία και τη διατροφή του 

Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και 

εφαρμογή μεθοδολογίας και 

αποτύπωση” (MIS 374772): Ο 

προϋπολογισμός ένταξης συνολικής 

ΔΔ και οι Νομικές δεσμεύσεις, για το 

εν λόγω Έργο, ανήλθαν στο ποσό των 

140.031,93 €. Οι πληρωμές ανέρχονται 

στο ποσό των 137.781,44 €, επομένως 

υπολείπονται 2.250,49€. Η συνολική 

διάρκεια του Έργου ήταν 1 έτος 

(1/5/2012 ημερομηνία έναρξης και 

30/4/2013). Τέλος, το ποσοστό 

απορρόφησης άγγιξε το 98%, ενώ 

συμβασιοποιήθηκε κατά 100%. 

 

42.  ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. Ενίσχυση της 

προαγωγής υγείας στο εργασιακό 

περιβάλλον μέσω αθλητικής-

κινητικής- αναψυχής (ΑΚΑ) (MIS 

374851): Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

αποτυπώνονται στο ΟΠΣ έως 

2/2/2015, το Έργο εμφανίζει 

προϋπολογισμό ένταξης συνολικής ΔΔ 

358.270,86 € και Νομικές δεσμεύσεις 

ποσού 27.675 €. Οι πληρωμές 

ανέρχονται στο ποσό των 25.853,55 €, 

συνεπώς υπολείπονται 1.821,45 € έως 

την οικονομική ολοκλήρωσή του. Η 

συνολική διάρκεια του Έργου 

εκτιμάται στο 1 έτος και 6 μήνες 

περίπου και είναι σε εξέλιξη 

(2/12/2013 ημερομηνία έναρξης και 

1/8/2015 ως εκτιμώμενη ημερομηνία 

λήξης). Επίσης, από την αποτύπωση 

των εν λόγω στοιχείων προκύπτει ότι 

το ποσοστό συμβασιοποίησης ανήλθε 

στο 8% και το ποσοστό απορρόφησης 

στο 7%. 

 

43. Πρόγραμμα παρεμβάσεων 

πρόληψης – Προαγωγής υγείας σε 

υφιστάμενα δίκτυα στην Περιφέρεια 

Αττικής (MIS 376093): Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που αποτυπώνονται στο ΟΠΣ 

έως 2/2/2015, το Έργο εμφανίζει 

προϋπολογισμό ένταξης συνολικής ΔΔ 

294.379,20 € και Νομικές δεσμεύσεις 

ποσού 284.803,20 €. Οι πληρωμές 

ανέρχονται στο ποσό των 193.191 €, 

συνεπώς υπολείπονται 91.612,20 € 
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έως την οικονομική ολοκλήρωσή του. 

Η συνολική διάρκεια του Έργου 

εκτιμάται στα 2 έτη και 8 μήνες 

περίπου και είναι σε εξέλιξη (1/7/2012 

ημερομηνία έναρξης και 30/4/2015 ως 

εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης). 

Επίσης, από την αποτύπωση των εν 

λόγω στοιχείων προκύπτει ότι το 

ποσοστό συμβασιοποίησης ανήλθε 

στο 97% και το ποσοστό απορρόφησης 

στο 66%. 

 

44. Θεμελίωση οριακών τιμών 

βαρέων μετάλλων και τοξικών 

ουσιών σε σχολικές και αθλητικές 

εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη 

διενέργεια επιδημιολογικής 

εκτίμησης των επιπτώσεων στην 

υγεία των παιδιών (MIS 376600): 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

αποτυπώνονται στο ΟΠΣ έως 

2/2/2015, το Έργο εμφανίζει 

προϋπολογισμό ένταξης συνολικής ΔΔ 

192.475 € και Νομικές δεσμεύσεις 

ποσού 62.402 €. Πληρωμές δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί ακόμα συνεπώς 

υπολείπονται 62.402 € έως την 

οικονομική ολοκλήρωσή του. Η 

συνολική διάρκεια του Έργου 

εκτιμάται στα 2 έτη και είναι σε 

εξέλιξη (1/10/2013 ημερομηνία 

έναρξης και 30/9/2015 ως εκτιμώμενη 

ημερομηνία λήξης). Επίσης, από την 

αποτύπωση των εν λόγω στοιχείων 

προκύπτει ότι το ποσοστό 

συμβασιοποίησης έως και σήμερα 

ανήλθε στο 32% και το ποσοστό 

απορρόφησης στο 0%. 

 

45. Παρέμβαση για πολύ 

πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος 

σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε 

ίνες αμιάντου με τη χρήση 

καινοτόμων μοριακών δεικτών (MIS 

376613): Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

αποτυπώνονται στο ΟΠΣ έως 

2/2/2015, το Έργο εμφανίζει 

προϋπολογισμό ένταξης συνολικής ΔΔ 

534.299 € και Νομικές δεσμεύσεις 

ποσού 228.549 €. Οι πληρωμές 

ανέρχονται στο ποσό των 12.872,22€, 

συνεπώς υπολείπονται 215.676,78€ 

έως την οικονομική ολοκλήρωσή του. 

Η συνολική διάρκεια του Έργου 

εκτιμάται στα 3 έτη και είναι σε 

εξέλιξη (1/6/2012 ημερομηνία 

έναρξης και 31/5/2015 ως εκτιμώμενη 

ημερομηνία λήξης). Επίσης, από την 

αποτύπωση των εν λόγω στοιχείων 

προκύπτει ότι το ποσοστό 

συμβασιοποίησης έως σήμερα ανήλθε 

στο 43% και το ποσοστό απορρόφησης 

στο 2%. 

 

46. Σχεδιασμός και ανάπτυξη 

προγράμματος ελέγχου ιογενών 

Ηπατίτιδων B, C ΚΑΙ HIV λοίμωξης στο 

γενικό πληθυσμό και σε 

μετακινούμενους πληθυσμούς (MIS 

376964): Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

αποτυπώνονται στο ΟΠΣ έως 

2/2/2015, το Έργο εμφανίζει 

προϋπολογισμό ένταξης συνολικής ΔΔ 

685.287 € και Νομικές δεσμεύσεις 

ποσού 502.047 €. Οι πληρωμές 

ανέρχονται στο ποσό των 169.066,98 

€, συνεπώς υπολείπονται 332.980,02 € 

έως την οικονομική ολοκλήρωσή του. 
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Η συνολική διάρκεια του Έργου 

εκτιμάται στα 2,5 έτη και είναι σε 

εξέλιξη (1/1/2013 ημερομηνία 

έναρξης και 30/6/2015 ως εκτιμώμενη 

ημερομηνία λήξης). Επίσης, από την 

αποτύπωση των εν λόγω στοιχείων 

προκύπτει ότι το ποσοστό 

συμβασιοποίησης έως σήμερα ανήλθε 

στο 73% και το ποσοστό απορρόφησης 

στο 25%. 

 

47. «Ρέα Plus. Πρωτογενής 

Πρόληψη Παραγόντων Κινδύνου για 

την Αναπαραγωγική Υγεία και την 

Υγεία του παιδιού, καθώς και 

Πρώιμης Διάγνωσης Δεικτών 

Καρκινογένεσης και Γενοτοξικών 

Περιβαλλοντικών και Διατροφικών 

Παραγόντων σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας» (MIS 380193): Σύμφωνα με 

τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο 

ΟΠΣ έως 2/2/2015, το εν εξέλιξη Έργο 

εμφανίζει προϋπολογισμό ένταξης 

συνολικής ΔΔ 366,912 € και Νομικές 

δεσμεύσεις ποσού 355.658,56 €. Οι 

πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 

194.558,97 €, συνεπώς υπολείπονται 

161.099,59 € έως την οικονομική 

ολοκλήρωσή του. Η συνολική διάρκεια 

του Έργου εκτιμάται στα 2 έτη και 8 

μήνες περίπου (1/4/2013 ημερομηνία 

έναρξης και 31/12/2015 ως 

εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης). 

Επίσης, από την αποτύπωση των εν 

λόγω στοιχείων προκύπτει ότι το 

ποσοστό συμβασιοποίησης έως 

σήμερα ανήλθε στο 97% και το 

ποσοστό απορρόφησης στο 53%. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ:  ΔΙΕΞΕΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ / 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Όπως είχε περιγραφεί και στην εξειδίκευση της μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου της 

αξιολόγησης των έργων / πράξεων Δημόσιας Υγείας (1ο Παραδοτέο με τίτλο 

«Μεθοδολογική Επισκόπιση»), ο Μελετητής για την ανάδειξη της ποιοτικής διάστασης των 

αξιολογούμενων έργων, οργάνωσε προγραμμάτισε και διεξήγαγε συναντήσεις, με τους 

φορείς Υλοποίησης / Δικαιούχους των Έργων/Πράξεων Δημόσιας Υγείας. Σκοπός της 

παρούσας έρευνας /συναντήσεων αποτέλεσε αφενός η συλλογή, καταγραφή και 

αποτίμηση θέσεων, απόψεων και προτάσεων – στη βάσει ημιδομημένων Οδηγών 

Συνέντευξης (ερωτηματολογίου)- από το σύνολο των φορέων υλοποίησης / Δικαιούχων 

των αξιολογούμενων έργων / πράξεων Δημόσιας Υγείας, αφετέρου η αποτύπωση, 

επεξεργασία και αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων - πορισμάτων από την 

ολοκλήρωση της έρευνας.  

Στον Πίνακα 8 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των φορέων / δικαιούχων 

(ερευνώμενος πληθυσμός) που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα:  

Πίνακας 8: .Δικαιούχοι που συμμετείχαν στην Έρευνα 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

1.  PR.A.K.S.I.S.- Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικής στήριξης και ιατρικής συνεργασίας 

2.  Ανώνυμη εταιρεία μονάδων υγείας Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) 

3.  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» 

4.  Γιατροί του Κόσμου- – Ελλάδας 

5.  Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

6.  Δήμος Καλαμάτας 

7.  Δήμος Παγγαίου 

8.  Δήμος Παλαιού Φαλήρου Νομού Αττικής 

9.  Δήμος Παύλου Μελά 

10.  Δήμος Χαϊδαρίου Νομού Αττικής 

11.  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

12.  Ειδικός Λογαριασμός Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

13.  Ειδικός λογαριασμός Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

14.  Ειδικός λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

15.  Ειδικός λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας  

16.  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Αθηνών  
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

17.  Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης  

18.  Ειδικός Λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Αθήνας: 

19.  Ειδικός λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

20.  Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 

21.  Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας (ΕΙΥ) 

22.  Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) 

23.  Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) 

24.  Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

25.  Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

26.  ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΜΚΕ:  

27.  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιτροπή Ερευνών   

28.  Περιφέρεια Αττικής 

29.  Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού 

30.  Ινστιτούτο προληπτικής, περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής 

 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, ορισμένοι Δικαιούχοι υλοποίησαν πέραν 

του ενός έργα δημόσιας υγείας, με διαφορετική επιστημονική ομάδα έργου. Πρακτικά οι 

συναντήσεις της έρευνας, διεξήχθησαν με τους Επιστημονικά Υπευθύνους και μέλη της 

Ομάδας έργου για κάθε αξιολογούμενο έργο.
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1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ / ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση της έρευνας πεδίου, ο Μελετητής ακολούθησε 

συγκεκριμένα μεθοδολογικά βήματα, τα οποία αφορούν τόσο στην τελική κατάρτιση των 

ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγιο) όσο και στη σύνταξη και αποστολή 

ενημερωτικής επιστολής προς τους αποδέκτες της έρευνας.  

 

Αρχικά και σε συνέχεια και άμεση συνάφεια με το σχέδιο (πρώτο draft) ερωτηματολογίου 

που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 1ου Παραδοτέου ο Μελετητής οριστικοποίησε το 

ερωτηματολόγιο και το έθεσε υπό την έγκριση των αρμόδιων στελεχών της Αναθέτουσας 

Αρχής. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες αλλά και τους στόχους της έρευνας και της 

Μελέτης Αξιολόγησης το  ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει μια πρώτη εισαγωγική ενότητα, η 

οποία στοιχειοθετεί την ταυτότητα του αξιολογούμενου έργου. Συγκεκριμένα στην πρώτη 

και δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου καταγράφονται τα στοιχεία του Δικαιούχου 

/Φορέα Υλοποίησης, και τα στοιχεία του έργου / πράξης, αποτυπώνονται ο τίτλος του 

Έργου και των Υποέργων, ο τρόπος με τον υλοποιήθηκαν (Αυτεπιστασία/ ίδια μέσα ή 

Αναδοχή) καθώς και η φάση/το στάδιο στο οποίο βρίσκονται έως την ημερομηνία 

διεξαγωγής της συνέντευξης (Ολοκληρωμένο, σε εξέλιξη). Στη συνέχεια γίνεται αναφορά 

στην Κατηγορία Παρέμβασης/Πράξης καθώς και στην Ομάδα στόχου του Έργου. Στη 

συνέχεια ακολουθούν έξι (6) κύριες ενότητες που περιλαμβάνουν ερωτήματα αναφορικά 

με την αξιολόγηση του σχεδιασμού του έργου, της πορείας υλοποίησης, της αξιολόγησης 

της συνέργειας καινοτομίας, βιωσιμότητας των επιπτώσεων, της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας καθώς και της δημοσιότητας των αξιολογούμενων έργων / πράξεων 

Δημόσιας Υγείας. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IΙΙ της παρούσας 

Μελέτης.   

Με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των βασικών συντελεστών της έρευνας 

πεδίου η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ) απέστειλε 

στις 13/03/2015 (αρ. πρωτ. 829/13-3-2015) επιστολή προς τους φορείς υλοποίησης των 
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παρεμβάσεων Δημόσιας Υγείας, με θέμα την ενημέρωση αφενός για το αντικείμενο του 

έργου της αξιολόγησης αφετέρου το σκοπό της διεξαγωγής των συνεντεύξεων.  

Η σχετική επιστολή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II του Παραδοτέου.  

 
Στη συνέχεια τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, υποστήριξαν το έργο τον Μελετητή με την 

παροχή στοιχείων επικοινωνίας υπευθύνων (τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) των φορέων / δικαιούχων των υπό αξιολόγηση πράξεων. Ακολούθως τα μέλη 

της ομάδας έργου του Μελετητή ήρθαν σε επικοινωνία με τους υπευθύνους/χειριστές των 

Πράξεων των τριάντα (30) φορέων/δικαιούχων, των σαράντα εννέα (49) αξιολογούμενων 

έργων, με στόχο τον προγραμματισμό των συναντήσεων. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι φορείς/ δικαιούχοι ανταποκρίθηκαν στο σύνολό τους διαμορφώνοντας 

το ποσοστό (%) συμμετοχής στο 100%. Μάλιστα, οι Δικαιούχοι ανταποκρίθηκαν έγκαιρα 

και πρόθυμα στην οριστικοποίηση των επιτόπιων συναντήσεων, στοιχείο ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό για τον ορθό και συνεπή προγραμματισμό της έρευνας. Οι συναντήσεις 

διεξήχθησαν στις έδρες των Δικαιούχων και η κάθε συνάντηση είχε μέγιστη διάρκεια 2,5 

ωρών ανά αξιολογούμενο έργο. 
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 
Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα πορίσματα από την διεξαγωγή της 

έρευνας πεδίου, στο πλαίσιο του έργου της αξιολόγησης των έργων / πράξεων δημόσιας 

υγείας της περιόδου 2007-2013, μετά τη σχετική επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων 

από τον Μελετητή, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους Φορείς Υλοποίησης / 

Δικαιούχους.   Η παρουσίαση των ευρημάτων γίνεται ανά ενότητα του ερωτηματολογίου 

που αποτέλεσε  τη βάση της παρούσας έρευνας. 

 

2.1 Αξιολόγηση Σχεδιασμού των Έργων  
 

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης του σχεδιασμού των έργων, εξετάστηκαν μια σειρά 

θεμάτων αναφορικά με την έκδοση ή μη σχετικής έγκρισης σκοπιμότητας για την 

υλοποίηση του έργου από τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας, ο βαθμός 

σκοπιμότητας της πράξης, η ανταπόκριση των δεικτών της πράξης/έργου στην αποτύπωση 

των αποτελεσμάτων / εκβάσεων της παρέμβασης, η διαπίστωση σημαντικών αποκλίσεων 

από τον αρχικό σχεδιασμό σε ότι αφορά στην τελική διαμόρφωση και εξειδίκευση του 

έργου. 

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις οικείες προσκλήσεις της ΕΥΤΥΚΑ (υπ. αρ. 1 -4-16 και 13) 

για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση δεν ήταν προαπαιτούμενη η έκδοση 

σχετικής έγκρισης σκοπιμότητας των έργων / πράξεων από την αρμόδια  Γενική Διεύθυνση 

Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για ορισμένα από τα 

αξιολογούμενα έργα παρατηρήθηκε πως είχε εκδοθεί ή επικαιροποιηθεί σχετική έγκριση 

σκοπιμότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης πολιτικών που προάγουν τη δημόσια υγεία. 

Συγκεκριμένα για δέκα (10) από τα συνολικά σαράντα εννέα αξιολογούμενα έργα, 

σύμφωνα με τους Δικαιούχους – Φορείς Υλοποίησης, είχαν εκδοθεί σχετικές εγκρίσεις 

σκοπιμότητας, όπως αποτυπώνεται σε μορφή ποσοστών (%) και στο διάγραμμα που 

ακολουθεί.  
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Σχήμα1:  Έκδοση έγκριση σκοπιμότητας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (%) επί του συνόλου των αξιολογούμενων έργων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σκοπιμότητα των έργων, κρίθηκε υψηλή από τους Φορείς Υλοποίησης, σε ποσοστό 

97,96%, ενώ ένα 2% περίπου έκρινε μέτρια τη σκοπιμότητα  των έργων. 

 

Σχήμα 2: Σκοπιμότητα του Έργου (%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σχετικό πεδίο αναφορικά με τη σύντομη τεκμηρίωση του βαθμού σκοπιμότητας των 

έργων (σε υψηλή, μέτρια, χαμηλή), ως κυριότεροι λόγοι σημειώνονται η φύση της 

παρέμβασης- η  στόχευση και προτεραιότητα υλοποίησης του έργου για την ομάδα στόχο – 

ωφελούμενους, η οποία διαφοροποιείται ανά τύπο/κατηγορία παρέμβασης και δράσεων 

για την προαγωγή  της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού.   
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Στην ερώτηση αναφορικά με το βαθμό στον οποίο οι προγραμματικοί δείκτες3 των έργων 

κάλυπταν τις πραγματικές ανάγκες αποτύπωσης των αποτελεσμάτων / εκβάσεων της 

παρέμβασης, ένα ποσοστό της τάξης του 73% περίπου έκρινε πως οι δείκτες κάλυπταν 

πλήρως τις ανάγκες, σε ποσοστό 18% μερικώς,  ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 8% έκρινε 

πως οι προγραμματικοί δείκτες δεν κάλυπταν καθόλου τις ανάγκες της παρέμβασης. 

 

Σχήμα 3:Σε ποιο βαθμό (%) οι δείκτες κάλυπταν τις πραγματικές ανάγκες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με τη διερεύνηση σημαντικών αποκλίσεων από τον αρχικό σχεδιασμό έως και 

την τελική διαμόρφωση και εξειδίκευση των έργων, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε ποσοστό 

περίπου 23% των αξιολογούμενων έργων. 

Στο ποσοστό αυτό των έργων που διαπιστώθηκαν αποκλίσεις αυτές σχετίζονται κυρίως με 

την εκτίμηση του εύρους της χρονικής διάρκειας του έργου και συνακόλουθα τον 

χρονοπρογραμματισμό υλοποίησης των επιμέρους υποέργων που συνθέτουν τη φύση 

του έργου / της παρέμβασης και δευτερευόντως σε θέματα που άπτονται του 

προϋπολογισμού της παρέμβασης και της στόχευσης (αριθμός ωφελούμενων).  

                                                
3 Σημειώνεται πως η αναφορά των δεικτών, αφορά στους προβλεπόμενους δείκτες που αποτυπώνονται στα 

Τεχνικά Δελτία των Προτεινόμενων Πράξεων. 
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Σχήμα 4: Αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό των έργων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Αξιολόγηση Πορείας Υλοποίησης των Έργων 
 

Στο στάδιο της αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του έργου, εξετάστηκαν το κατά πόσο 

παρατηρήθηκαν διαπιστώθηκαν προβλήματα ή δυσκολίες κατά την υλοποίηση του έργου 

και τι είδους, αν το έργο δέχθηκε τροποποιήσεις, πόσες και για ποιους λόγους, αν 

παρατηρήθηκαν σημαντικές δυσκολίες σε θεσμικό, οργανωτικό, διαχειριστικό και άλλο 

επίπεδο, αν υπήρξαν δυσκολίες συνεργασίας μεταξύ του Δικαιούχου και των Αναδόχων 

κατά την υλοποίηση του Έργου, για τα έργα τα οποία περιελάμβαναν υποέργα Αναδοχής 

και τέλος ποιος ο βαθμός ανταπόκρισης του Δικαιούχου/ Φορέα Υλοποίησης στις 

απαιτήσεις υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου. 

 
Σε ποσοστό της τάξης του 87% (βλ. Σχήμα 5), οι φορείς υλοποίησης έκριναν πως 

αντιμετώπισαν προβλήματα ή/και δυσκολίες κατά το στάδιο της υλοποίησης / 

εφαρμογής των έργων. Ως κυριότεροι λόγοι σημειώθηκαν, η πολυπλοκότητα /οι  

αυξημένες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και οι δυσκολίες σε σχέση με τη ροή της 

χρηματοδότησης των έργων, ενώ σε ορισμένες των περιπτώσεων τα προβλήματα 

οφείλονταν στη συνεργασία των Δικαιούχων με ορισμένους εκ των Αναδόχων των 

Υποέργων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (βλ.Σχήμα 6).   
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Σχήμα 5: Προβλήματα ή δυσκολίες κατά την υλοποίηση των έργων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6: (%) Δικαιούχων που αντιμετώπισαν δυσκολίες με Αναδόχους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως κύρια προβλήματα ή/και δυσκολίες που αναφέρθηκαν κατά τη συνεργασία των 

Δικαιούχων με τους Αναδόχους, στις περιπτώσεις αυτές σημειώνονται, η χαμηλή ποιότητα 

των προσφερόμενων υπηρεσιών των Αναδόχων – δή σε ορισμένα υποέργα δημοσιότητας 

των έργων, καθώς και η μη ανταπόκριση των Αναδόχων στις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις λόγω γενικότερων οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπισαν οι 

Ανάδοχοι κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου που τους είχε ανατεθεί (π.χ πτώχευση 

εταιρειών). Ως κύριο αποτέλεσμα σημειώνεται η μη ολοκλήρωση ορισμένων υποέργων στο 

πλαίσιο των Πράξεων.  
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Όπως είχε αναφερθεί και στην προηγούμενη ενότητα, από την επεξεργασία των στοιχείων 

που συνέλεξε ο Μελετητής (Αποφάσεις ένταξης και σχετικές τροποποιήσεις 

έργων/πράξεων) το σύνολο των έργων δέχθηκε κατά μέσο όρο δύο (2) τροποποιήσεις.   

Ως κυριότεροι λόγοι σημειώθηκαν οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 

διαγωνισμών, στο πλαίσιο των Υποέργων Αναδοχής, τα προβλήματα / οι χρονικές 

καθυστερήσεις και η διαφοροποίηση του κόστους κατά την υλοποίηση των υποέργων.  

 

Στο Σχήμα 7 που ακολουθεί αποτυπώνεται η ιεράρχηση των κυριότερων λόγων 

τροποποιήσεων των αξιολογούμενων έργων / πράξεων.  
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Σχήμα  7:  Κυριότεροι Λόγοι Τροποποιήσεων Αξιολογούμενων Έργων /Πράξεων  
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Τέλος σε ποσοστό 90% οι Δικαιούχοι/Φορείς υλοποίησης έκριναν υψηλή την επάρκειά τους 

στην ανταπόκριση των απαιτήσεων υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων, ενώ ένα 

μικρό ποσοστό (%) της τάξης του 10% θεώρησε ότι ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 
 

2.3 Αξιολόγηση Συνέργειας, Καινοτομίας και Βιωσιμότητας των 

Έργων 
 

Στο στάδιο της αξιολόγησης της συνέργειας, καινοτομίας και βιωσιμότητας των έργων, 

εξετάστηκε η συνέργεια ή και συμπληρωματικότητα των υπό αξιολόγηση έργων/πράξεων 

με άλλα έργα, η συνεργασία με άλλους φορείς, η εισαγωγή νέων μεθόδων ή/και 

καινοτομιών κατά την υλοποίηση του έργου και σε ποια πεδία. Παράλληλα το αν είναι και 

σε ποιο βαθμό βιώσιμη η συνέχιση του έργου, αν μπορεί το έργο να συνεχιστεί με την 

χρήση οικονομικών πόρων πέραν του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και το κατά 

πόσο σύμφωνα με όλα τα παραπάνω το έργο μπορεί να αποτελέσει καλή πρακτική (best 

practice).  

Αναφορικά με την εξέταση της συνέργειας ή/και συμπληρωματικότητας των 

αξιολογούμενων έργων/πράξεων, όπως αποτυπώνεται και στο Σχήμα 8 που ακολουθεί ένα 

ποσοστό 29% των αξιολογούμενων πράξεων παρουσίασε συνέργεια ή και 

συμπληρωματικότητα με άλλα έργα του Άξονα της Δημόσιας Υγείας.  

 

Σχήμα 8: Συνέργεια ή/και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα 
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Μεγάλο εμφανίζεται το ποσοστό συνεργασιών (92%) περίπου σε σχετικό ερώτημα για 

την εξέταση της συνεργασίας των Δικαιούχων / Φορέων Υλοποίησης, με άλλους φορείς/ 

οργανισμούς κατά το στάδιο δή της υλοποίησης των έργων. Οι συνεργασίες αφορούν 

κυρίως στους εξής φορείς: Υπουργείο Παιδείας, Περιφέρειες και Δήμους, Πανεπιστημιακά 

και μη Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εσωτερικού ή και 

Εξωτερικού, Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα Υγείας, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

(ΠΟΥ) και σε μικρότερο βαθμό φορείς της κοινωνίας των πολιτών.  

 

Στην ερώτηση αναφορικά με την εισαγωγή νέων μεθόδων ή/και καινοτομιών των 

αξιολογούμενων έργων, το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων σημειώνει κυρίως πως κατά 

την υλοποίηση των έργων αξιοποιήθηκαν μεθοδολογίες και πρακτικές, οι οποίες 

εισήχθησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και οι οποίες διατρέχουν τα έργα από την 

εξειδίκευση της μεθοδολογικής τους προσέγγισης έως και την ανάλυση / αποτύπωση των 

ευρημάτων κάθε έργου. Κατά την υλοποίηση των έργων αξιοποιήθηκαν σε διαφορετικό 

βαθμό οι νέες τεχνολογίες, προωθήθηκαν νέες μορφές συνεργασιών και δικτύωσης των 

ενδιαφερόμενων μερών.  

 

Τα έργα κρίθηκαν βιώσιμα, σε μεγάλο βαθμό, όχι αναφορικά με την χρηματοδότηση 

τόσο της συνέχισης τους, όσο σε σχέση με την παραχθείσα μεθοδολογία που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης και εφαρμογής των παρεμβάσεων προαγωγής της 

Δημόσιας Υγείας. 

Αναφορικά με τη δυνατότητα συνέχισης των έργων με την υποστήριξη πόρων πέραν του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), οι φορείς υλοποίησης δήλωσαν πως ενόψει και της 

οικονομικής δυσπραγίας, των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας τα 

τελευταία έτη, αδυνατούν να επωμιστούν το κόστος υλοποίησης των δράσεων με ιδίους 

πόρους, παρόλα αυτά θεωρούν σκόπιμη τη συνέχιση εφαρμογής παρεμβάσεων Δημόσιας 

Υγείας, με στροφή στη μόχλευση χρηματοδότησης των έργων από ιδιωτικούς ή και 

πόρους άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
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Από το σχεδιασμό τους, τα αξιολογούμενα έργα περιελάμβαναν ενέργειες αξιολόγησης (βλ. 

Σχήμα 9) , είτε ως διακριτό υποέργο εξωτερικής αξιολόγησης σε ποσοστό (23%), είτε ως 

διακριτά Παραδοτέα εσωτερικών αξιολογήσεων (on going ή/και ex post) στο πλαίσιο των 

υποέργων της Πράξης, σε ποσοστό (26%). Για τα μισά περίπου αξιολογούμενα έργα, δεν 

είχαν προβλεφθεί ενέργειες εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων, κατά την 

υλοποίηση όμως των πράξεων εκπονήθηκαν είτε Μελέτες επιπτώσεων είτε 

Απολογιστικές Εκθέσεις Προόδου των Παρεμβάσεων αυτών. 

 

Σχήμα 9:  Έργα (%) που περιελάμβαναν Αξιολογήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις περισσότερες των αξιολογήσεων, σύμφωνα με τους Δικαιούχους προέκυψαν θετικά 

ευρήματα από την υλοποίηση των παρεμβάσεων που σχετίζονται τόσο με την 

αποτελεσματικότητα της Πράξης, όσο και με την επίπτωση της παρέμβασης όπου αυτή 

δύναται να αποτιμηθεί, καθώς και  την ικανοποίηση των χρηστών – ωφελούμενων. Τα 

ευρήματα που προέκυψαν κατά το στάδιο των εξωτερικών αξιολογήσεων για κάθε ένα 

από τα έργα που περιελάμβαναν υποέργο εξωτερικής αξιολόγησης, χρειάζεται να 

επικοινωνηθούν και να αξιοποιηθούν με σκοπό τον άρτιο σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων 

για τη Δημόσια Υγεία στο μέλλον. 
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2.4 Αξιολόγηση Επιπτώσεων των Έργων 
 
Στο στάδιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων, εξετάστηκε ο βαθμός επίτευξης της κάλυψης 

των επιδιωκόμενων στόχων του έργου καθώς και αν το έργο επέφερε βελτίωση στους 

τομείς/περιοχές παρέμβασης (αν καλύφθηκαν οι ομάδες στόχου-πληθυσμού).  

Αναφορικά με την κάλυψη των Ομάδων στόχου – πληθυσμού των αξιολογουμένων 

πράξεων / έργων, ποσοστό 86% (Σχήμα 10) των αξιολογούμενων έργων θεωρεί πως 

καλύφθηκε η ομάδα στόχος, ενώ ο βαθμός κάλυψης (απόλυτα, ικανοποιητικά, μέτρια, 

καθόλου) διαφοροποιείται όπως αποτυπώνεται και στο Σχήμα 11. 

 
Σχήμα 10: Κάλυψη των ομάδων στόχου του πληθυσμού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήμα 11: Βαθμός κάλυψης των επιδιωκόμενων στόχων 
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Βαθμός κάλυψης των επιδιωκόμενων στόχων 
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2.5  Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας των 

Έργων 
 

Στο στάδιο της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του έργου 

εξετάστηκε ο βαθμός κάλυψης των επιδιωκόμενων στόχων του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του έργου, ενώ σημειώθηκαν τα όποια δυνατά ή/και αδύνατα στοιχεία του 

της παρέμβασης. Όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί τα αξιολογούμενα έργα 

κάλυψαν πλήρως τους στόχους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου4 σε ποσοστό 

71,43%, μερικώς σε ποσοστό 26,53%, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 2%  δεν φαίνεται να 

καλύπτει τους στόχους, ήτοι ένα έργο από τα σαράντα εννέα (49). 

 

Σχήμα 12: Κάλυψη των επιδιωκόμενων στόχων του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, οικονομικού ή/και φυσικού αντικειμένου έγιναν εκτιμήσεις των 

Δικαιούχων  με βάση τη μέχρι σήμερα πορείας υλοποίησης. 

Πλήρως 
Μερικώς

Καθόλου

71,43%

26,53%

2,04%

Κάλυψη στόχων φυσικού & οικονομικού 
αντικειμένου
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Αναφορικά με τη βελτίωση που επήλθε στους τομείς / περιοχές που πραγματοποιήθηκαν οι 

δράσεις των αξιολογούμενων παρεμβάσεων, όπου αυτή μπορούσε να αποτιμηθεί στη 

φάση αυτή, σύμφωνα με τους φορείς υλοποίησης, ποσοστό της τάξης του 61% περίπου 

θεωρεί πως επήλθε πλήρη βελτίωση, ποσοστό 36,73% μερική και ποσοστό 2% καθόλου. 

 

Σχήμα 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίστοιχα οι ομάδες στόχου – πληθυσμός των αξιολογούμενων πράξεων/έργων 

καλύφθηκε πλήρως σε ποσοστό 74% των παρεμβάσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρως 
Μερικώς

Καθόλου

61,22%

36,73%

2,04%

Βελτίωση στους τομείς/περιοχές που 
πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις

Πλήρως Μερικώς Καθόλου

73,47%

24,49%

2,04%

Κάλυψη ομάδων στόχου -πληθυσμού
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Ενώ δεν παρουσιάστηκαν σύμφωνα με τους Δικαιούχους υπερβάσεις Μοναδιαίου κόστους 

κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Αξιολόγηση Δημοσιότητας των Έργων  
 

Στο στάδιο της αξιολόγησης της δημοσιότητας του έργου, εξετάστηκε αρχικά αν το έργο 

περιελάμβανε ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας και ποιες, ποιοι ήταν οι στόχοι της 

επικοινωνίας και δημοσιότητας των δράσεων, αν είχε προβλεφθεί αξιολόγηση των 

δράσεων αυτών, αν χρησιμοποιήθηκαν δείκτες δημοσιότητας, αν υπάρχει σχέδιο 

δημοσιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο 

και τέλος αν τα αποτελέσματα του έργου είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό 82% περίπου των αξιολογούμενων έργων, περιελάμβαναν 

ενέργειες δημοσιότητας από το σχεδιαμό τους, ενώ για το 39% περίπου των έργων είχε 

προβεφθεί και αξιολόγηση των δράσεων αυτών. Αντίστοιχα για το ίδιο ποσοστό είχαν 

στοχοθετηθεί σχετικοί δείκτες δημοσιότητας,  όπως φαίνεται και στα ακόλουθα σχήματα. 

Πλήρως Μερικώς Καθόλου

0,00% 8,16%

91,84%

Υπερβάσεις Μοναδιαίου Κόστους
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Σχήμα 14: Ποσοστό (%) έργων που περιλεμβάνουν ενέργειες δημοσιότητας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 15: Ποσοστό (%) έργων που έχουν προβλέψει αξιολόγηση των δράσεων 

δημοσιότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ
ΌΧΙ

81,63%

18,37%

Ενέργειες Δημοσιότητας

ΝΑΙ
ΌΧΙ

38,78% 61,22%

Αξιολόγηση Δράσεων Δημοσιότητας
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Σχήμα 16: Ποσοστό (%) έργων που έχουν στοχοθετήσει δείκτες δημοσιότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με τις ενέργειες δημοσιοποίησης των έργων/πράξεων δημόσιας υγείας, 

ποσοστό 60% περίπου, έχει προβλέψει δράσης δημοσιοποίησης των ευρημάτων σε εθνικό 

ή διεθνές επίπεδο, μέσω κυρίως συμμετοχής και παρουσιάσεων σε συνέδρια ή 

δημοσίευσης σχετικών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.   

 

Σχήμα 17: Ποσοστό (%) έργων που έχουν δημοσιοποίηση σε εθνικό ή & διεθνές επίπεδο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

38,78% 61,22%

Δείκτες Δημοσιότητας

ΝΑΙ ΌΧΙ

59,18%

40,82%

Δημοσιοποίηση σε εθνικό ή & διεθνές επίπεδο
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Τέλος αναφορικά με τις δυνατότητες πρόσβασης των αποτελεσμάτων των έργων στο ευρύ 

κοινό σε ποσοστό 73% περίπου αναδείχθηκε πως τα αποτελέσματα των αξιολογούμενων 

έργων/πράξεων είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, κυρίως μέσω των σχετικών 

διαδικτυακών σελίδων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των 

έργων/πράξεων δημόσιας υγείας.  

 

Σχήμα 18: Προσβασιμότητα αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 9 που ακολουθεί συνδυάζονται όλα τα στοιχεία των μεθόδων και εργαλείων 

δημοσιότητας των έργων/πράξεων για τα έργα εκείνα που περιελάμβαναν ενέργειες 

δημοσιότητας. Συγκεκριμένα κατά το στάδιο της διενέργειας της έρευνας πεδίου με τους 

Δικαιούχους / φορείς Υλοποίησης, , συγκεντρώθηκαν και αποτυπώνονται στον Πίνακα που 

ακολουθεί οι στόχοι της επικοινωνίας των δράσεων δημοσιότητας των αξιολογούμενων 

πράξεων, οι βασικές ομάδες κοινού, οι δραστηριότητες επικοινωνίας που έλαβαν χώρα, 

καθώς και οι όποιοι δείκτες είχαν στοχοθετηθεί. Η αναφορά αποτύπωση γίνεται ανά 

κωδικό (MIS), τίτλο και Δικαιούχο για κάθε ένα από τα αξιολογούμενα έργα. Αντίστοιχα  

στον Πίνακα 10 αποτυπώνονται οι διαδικτυακοί τόποι/διευθύνσεις των αξιολογούμενων 

έργων/πράξεων υγείας που υλοποιήθηκαν ή/και υλοποιούνται στο ΕΣΠΑ – για τον Άξονα 

Δημόσιας Υγείας 2007-2013. 

 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

73,47%

26,53%

Προσβασιμότητα αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 

2o  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

81 
 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΑΞΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 

2o  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

82 

 

Πίνακας 9: Στοιχεία των μεθόδων και εργαλείων δημοσιότητας των έργων/πράξεων  

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

1 277304 

Εκστρατείες και 
δράσεις 
ενημέρωσης του 
πληθυσμού για την 
πρόληψη των 
νοσημάτων 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
(ΚΕΛΠΝΟ) 

 
    

2 301205 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ – 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ 
"ΑΓΛΑΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 

 

- Παιδικός πληθυσμός μαθητών 
δημοτικών και γυμνασίων σε 
ηλικίες 6-15 ετών σε όλη την 
Ελλάδα. 

- Γονείς παιδιών σε ηλικίες 6-15 
ετών, μαθητών δημοτικών και 
γυμνασίων σε όλη την Ελλάδα 

- Εκπαιδευτική Κοινότητα 
(Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης) 

- Ιστοσελίδα 
Προγράμματος 

- Ενημερωτικό Φυλάδιο 
(Α΄, Β΄Φάση 
Παρέμβασης) 

- Ενημερωτικές Διαλέξεις 
(Α΄, Β΄Φάση 
Παρέμβασης) 

- Ηλεκτρονική Γραμμή 
Ενημέρωσης & 
Τηλεσυμβουλευτικής 

- Κοινωνική δικτύωση 

- Διαφημιστικό 
Πρόγραμμα στα ΜΜΕ 

- Road Show 

- CDs Καλών Πρακτικών 

-  

- Μετρήσεις 
αντικειμενικών 
δεικτών 
υλοποίησης – 
αποτελεσμάτω
ν  

Δείκτες Υλοποίησης:  

- αριθμός ενημερωτικών 
φυλλαδίων που 
παράγονται 

- αριθμός ενημερωτικών 
φυλλαδίων που 
διανέμονται 

- αριθμός αναρτήσεων 
περιεχομένου ανά 
δίκτυο (Facebook, 
YouTube, Twitter) 

- αριθμός διαφημιστικών 
εκστρατειών (ΜΜΕ) 

- κάλυψη και συχνότητα 
μηνυμάτων 

- αριθμός εκστρατειών 
(Road Show)  

- αριθμός CD που 
παράγονται 

 

Δείκτες Αποτελέσματος:  

- Αριθμός επισκέψεων 
και downloads από την 
ιστοσελίδα 

- αριθμός παιδιών 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

αποδεκτών των 
ενημερωτικών 
φυλλαδίων 

- αριθμός 
εξυπηρετούμενων σπό 
την Γραμμή 
Ενημέρωσης και 
Συμβουλευτικής  

- αριθμός σχολίων 
χρηστών ανά δίκτυο 
(Facebook, YouTube, 
Twitter) 

- κάλυψη και συχνότητα 
μηνυμάτων 

- αριθμός παιδιών 
αποδεκτών CD  

3 328773 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 
ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ - 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

- 2 Ημερίδες  

- Πλατφόρμα  

- Site σχολής    
  

4 337822 

Δράσεις 
ενημέρωσης 
επαγγελματιών 
υγείας και 
προβολής για την 
εφαρμογή Εθνικού 
Αντικαπνιστικού 
Προγράμματος 
Αγωγής Υγείας 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΡΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
(ΑΕΜΥ Α.Ε.) 

 
    

5 339448 
Πανελλήνια 
Επιδημιολογική 
Μελέτη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

Καταγραφής 
Στοματικής Υγείας 

6 339456 

ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑ ΣΕ 800 
ΟΛΟΗΜΕΡΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ και 150 
ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩ
Ν ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

- Γνωστοποίηση του 
έργου με σκοπό τη 
συμμετοχή 950 
σχολείων 

- Ευαισθητοποίηση του 
γενικού πληθυσμού για 
την πρόληψη στην 
αγωγή στοματικής 
υγείας 

- Εκπαίδευση 
οδοντιάτρων και 
εκπαιδευτικών 

-  

- 16 ημερίδες 

- Συνεντεύξεις Τύπου/ 
Τηλεοπτικές & 
ραδιοφωνικές εκπομπές 

- 270 δημοσιεύματα 

- Ιστοσελίδα www. 
geradontia.gr  

- Ενημερωτικά φυλλάδια 
για παιδιά/γονείς/ κοινό 

- 7 Ηλεκτρονικά 
newsletters 

- Social media (facebook/ 
twitter/ youtube) 

  

7 346816 

ΥΔΡΙΑ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ 
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΗΣΜΟΥ: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 
   

Ημερίδες 

Site 

Φυλλάδια  

8 346817 

ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡΙΚΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ 

- Ευαισθητοποίηση-
ενημέρωση των 
γυναικών, των 
εργοδοτών, των φορέων  

 

- Ραδιοφωνικά και 
τηλεοπτικά μηνύματα 
για το μητρικό θηλασμό 

- Ιστοσελίδα για το 
 

5103 Ποσοστό ειδικών 

ομάδων πληθυσμού- (νέοι 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

ΘΗΛΑΣΜΟΥ και γενικά όλης της 
ελληνικής κοινωνίας για 
τα οφέλη του μητρικού 
θηλασμού. 

μητρικό θηλασμό 

- Παραγωγή έντυπου 
ενημερωτικού υλικού για 
εγκύους και λεχωίδες 

- Δημοσιοποίηση του 
αποτελέσματος 
αξιολόγησης. Προβολή 
των ΦΒΝ από ΜΜΕ, 
Ιατρικούς και 
επιστημονικούς 
συλλόγους και συνέδρια  

- Σχεδιασμός καμπάνιας 

- Δημιουργία video για την 
Αλκυόνη. 

- Δημιουργία εντύπων 

- Δημιουργία υλικών 
merchandizing 

- Προβολή σε μετρό, 
λεωφορεία, τρόλεϊ 

- Δημιουργία viral 

- Δημιουργία 
καταχώρησης 

- Δημιουργία αφίσας 

- Δημιουργία banners 
(backdrop και outdoor) 

- Δημιουργία Roll up 
banners 

- Δημιουργία web banners 

- Δημιουργία e-cards 

- Κατασκευή app 

- Παραγωγή-εκτύπωση 
δημιουργικού υλικού 

- Εκτύπωση ενημερωτικού 
υλικού 

έως 25 ετών και γυναίκες) 

ως προς το σύνολο των του 

πληθυσμού, που έγινε 

αποδέκτης προγράμματος 

ενημέρωσης/ευαισθητοποί

ησης (αγωγής υγείας). 

5500 Προγράμματα 

ενημέρωσης/ευαισθητοποί

ησης του κοινού για την 

προάσπιση της δημόσιας 

υγείας (αγωγή υγείας) 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

9 346818 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΟΔΗΓΩΝ - ΕΥ 
ΔΙΑ…ΤΡΟΦΗΝ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ
ΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
    

10 348100 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ 
MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΥΚΑ 
- ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & 
ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
    

11 349580 

Πρόγραμμα 
Πρόληψης και 
Πρώιμης Διάγνωσης 
Παχυσαρκίας και 
Διαταραχών 
νευροανάπτυξης σε 
παιδιά προσχολικής 
ηλικίας στο νομό 
Ηρακλείου, Κρήτης 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Υ ΚΡΗΤΗΣ 

 
    

12 365008 

Υπηρεσίες έγκαιρης 
παρέμβασης σε 
Χρήστες 
Ενδοφλέβιων 
Ναρκωτικών (ΧΕΝ) 
και στις υψηλού 
κινδύνου επαφές 
τους για την 
αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης 
HIV/AIDS στην 
Αθήνα 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Υ ΑΘΗΝΩΝ 

- Στόχος των παραπάνω 
ήταν η δημοσιοποίηση 
του έργου σε διεθνείς 
φορείς και στην πορεία 
τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων του. 
Λόγω της φύσης  του 
πληθυσμού στόχου δεν 
μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί 
διαφήμιση και 
χρειάστηκε 
διαφορετικός τρόπος 
προσέγγισης. 

 

- Ενέργειες δημοσιότητας 
εκτός προϋπολογισμού 
του έργου: 

- Δελτία τύπου 

- Reports στον Υπουργό 
Υγείας. 

- Παρουσίαση του 
προγράμματος σε 
συνέδρια Ελλάδα και 
εξωτερικό (διεθνές 
συνέδριο του AIDS στην 
Αυστραλία). 

- Παρουσίαση του 
προγράμματος σε 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

διεθνείς οργανισμούς 
(ECDC, EMCDDA). 

- Παρουσίαση του 
προγράμματος στον 
UNAIDS και στον 
επίτροπο Υγείας της 
ευρωπαϊκής επιτροπής. 

- Δόθηκαν συνεντεύξεις 
σε ελληνικές και ξένες 
εφημερίδες.   

- Δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά. 

13 365280 

Ειδικό πρόγραμμα 
ελέγχου για τον ιό 
του Δυτικού Νείλου 
και την Ελονοσία, 
ενίσχυση της 
επιτήρησης στην 
Ελληνική 
Επικράτεια 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔYΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

- Κύριος στόχος ήταν η 
προστασία όσο το 
δυνατόν περισσοτέρων 
ανθρώπων και η 
ενημέρωση τους σχετικά 
με τα δυο νοσήματα. Η 
διοργάνωση ημερίδων 
ενημέρωσης για το κοινό 
και οι κατ’ οίκον 
ενημερώσεις στις ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες 
(π.χ. μετανάστες, Ρομά) 
με διανομή έντυπου 
υλικού που αφορούσε 
στα μέτρα προστασίας 
και τα συμπτώματα των 
νοσημάτων. Επίσης, 
διοργανώθηκαν 
εκπαιδευτικές ημερίδες 
για τους επαγγελματίες 
υγείας με στόχο την 
έγκαιρη κλινική και 
εργαστηριακή διάγνωση 

-  

- Οργανώθηκαν δυο 
συναντήσεις, μια 
εναρκτήρια και μια 
τελική διάσκεψη για την 
παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων. Επίσης, 
μέρος των 
αποτελεσμάτων 
παρουσιαζόταν σε 
διεθνή και εθνικά 
συνέδρια.  

- Για την ενημέρωση του 
κοινού για τα δυο 
νοσήματα 
πραγματοποιήθηκε 
σειρά ημερίδων σε 
πολλές περιφερειακές 
ενότητες και ταυτόχρονα 
γινόταν και διανομή 
έντυπου ενημερωτικού 
υλικού.  

- Για την ενημέρωση των 
επαγγελματιών υγείας 

-   
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

των δυο νοσημάτων. 

- Επίσης, κύριος στόχος 
ήταν η διάχυση όλων 
των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος για αυτό 
και όλα τα παραδοτέα 
είναι διαθέσιμα σε 
όλους μέσω της 
ιστοσελίδας 

(http://www.malwe
st.gr/).  

 

των νοσοκομείων και 
των κέντρων υγείας 
πραγματοποιήθηκε 
ημερίδες (συνολικά 14 
σε όλη την Ελλάδα) και 
επίσης δημιουργήθηκε 
πρόγραμμα εκμάθησης 
από απόσταση (e-
learning).  

- Επίσης, διανεμήθηκε 
έντυπο ενημερωτικό 
υλικό μεταφρασμένο σε 
πέντε γλώσσες σε 
μετανάστες με 
επισκέψεις κατ’ οίκον.  

- Όλες οι ημερίδες 
πραγματοποιήθηκαν σε 
συνεργασία με το 
ΚΕΕΛΠΝΟ. 

- Όλα τα αποτελέσματα 
του έργου καθώς και 
γενικές πληροφορίες και 
για τα δυο νοσήματα 
τόσο για το κοινό όσο 
και για το τους 
επαγγελματίες υγείας 
δίνονται στη δικτυακή 
πύλη: 
http://www.malwest.gr/ 
Η δικτυακή πύλη από τη 
δημιουργία της έως την 
1/4/2015 είχε 24.111 
επισκέπτες και 51.451 
προβολές σελίδας. 

http://www.malwest.gr/
http://www.malwest.gr/
http://www.malwest.gr/
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

14 365462 

Πρόγραμμα 
πρόληψης και 
πρώιμης διάγνωσης 
παραγόντων 
κινδύνου για τις 
καρδιαγγειακές 
παθήσεις στις 
γυναίκες της Κρήτης 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Υ ΚΡΗΤΗΣ 

    
 

15 365611 

Βλαπτικές 
επιπτώσεις της 
χρήσης 
φυτοπροστατευτικώ
ν προϊόντων: 
εξειδικευμένοι 
βιοδείκτες στην 
υπηρεσία της 
Δημόσιας Υγείας και 
εκστρατεία 
ενημέρωσης 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Υ ΘΡΑΚΗΣ 

- Η παρέμβαση και 
διάχυση των 
αποτελεσμάτων σε 
δυνατόν μεγαλύτερο 
μέρος των ευαίσθητων 
ομάδων στόχων και του 
γενικού του πληθυσμού. 

 

- 4 εκπαιδευτικά 
σεμινάρια 

- 1 Ημερίδα κοινού 

- Εκπαιδευτικό υλικό για 
αγρότες (20 σέλιδο) 

- Φυλλάδια ενημερωτικά 
(διανεμήθηκαν 1000 
φυλλάδια) 

- Διαδικτυακός ιστότοπος 

- Συνεντεύξεις στα τοπικά 
κανάλια τηλεόρασης και 
ραδιόφωνα 

- Σελίδα σε εργαλεία 
κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook) 

- Δελτία τύπου 

- Επιστημονικές 
ανακοινώσεις σε 
συνέδρια 

- Επιστημονικά άρθρα σε 
έγκριτα διεθνή 
περιοδικά 

  

16 370508 

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : 
Παρέμβαση στο 
κέντρο της Αθήνας 
με Προσανατολισμό 

ΕΛΚΕ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

- Η πληροφόρηση του 
κοινού για τις 
ενημερωτικές δράσεις 
του έργου  

- Επαγγελματίες Υγείας 
Δημοτικών Ιατρείων 

- Διοικητικό προσωπικό του 
Δήμου Αθηναίων 

- Εργαζόμενοι σε υπηρεσίες 

- Έντυπο Ενημερωτικό 
υλικό (αφίσες, 
φυλλάδια) 

- Ηλεκτρονικό 
Ενημερωτικό υλικό (CD 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

στην Πρόληψη 
Λοιμωδών 
Νοσημάτων και 
Σημαντικών 
Παραγόντων 
Κινδύνου στο 
Πλαίσιο των 
Υπηρεσιών ΠΦΥ» 

- Η ενημέρωση για την 
πρόληψη λοιμωδών 
νοσημάτων και 
παραγόντων κινδύνου 
μαθητών και γενικού 
πληθυσμού. 

καθαριότητας του Δήμου 
Αθηναίων 

- Δημοτική Αστυνομία 

- Γενικός Πληθυσμός του Δήμου 
Αθηναίων 

- Μετανάστες 

- Άστεγοι 

- Μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου 
Δήμου Αθήνας 

- Σύλλογοι Γονέων και 
Κηδεμόνων Σχολείων Δήμου 
Αθήνας 

- Τρίτη Ηλικία  

για τους μαθητές) Δύο 
Ραδιοφωνικά και ένα 
Τηλεοπτικό spot   

17 370542 

Παρεμβατικό 
πρόγραμμα μη 
φαρμακευτικής 
αντιμετώπισης της 
υπέρτασης με 
μεθόδους 
διαχείρισης του 
στρες για αλλαγή 
του τρόπου ζωής 
και υιοθέτηση 
υγιεινών 
συμπεριφορών, σε 
υπερτασικά άτομα 
στην κοινότητα. 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

- Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του 
κοινού και των 
επαγγελματιών υγείας. 

- Διάχυση των 
αποτελεσμάτων του 
έργου. 

 

- 5 ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή περιοδικά. 

- 20 ημερίδες ενημέρωσης 
επαγγελματιών υγείας. 

- Πληροφοριακός οδηγός 
σε μορφή booklet. 

- Δράσεις ενημέρωσης για 
το ευρύ κοινό (αφίσες, 
τηλεοπτική προβολή 
ενός βίντεο) 

- Δημιουργία site. 

- Ηλεκτρονική προβολή με 
banner, social media, 
ομαδικά newsletter. 

- Καταχώρηση σε 
επιστημονικά περιοδικά. 

- Ως μέρος των 
παραδοτέων 
του Υποέργου 
3 θα γίνουν 
ποιοτικές 
μετρήσεις και 
επεξεργασία 
των 
αποτελεσμάτω
ν των σχετικών 
με την 
υλοποίηση 
των ημερίδων, 
καθώς και 
αξιολόγηση 
του υλικού 
που 
διανεμήθηκε. 

 

18 370544 

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

- Δεδομένου ότι η 
πρόληψη της υγείας 
προϋποθέτει την πολύ 
καλή γνώση των 

 
- Το Υποέργο 2 της Πράξης 

«ΠΡΟΤΥΠΟ 

- Το Υποέργο 5 
«Αξιολόγηση 
Οφέλους 
Πράξης» με τη 

5500: Προγράμματα 

ενημέρωσης/ευαισθητοποί



ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΑΞΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 

2o  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

91 

 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

θεμάτων υγείας, είναι 
εύλογο ότι το κομμάτι 
της πληροφόρησης τόσο 
προς το ευρύ κοινό (π.χ. 
ημερίδες) όσο και σε 
ειδικές ομάδες (π.χ. 
επισκέψεις σε σχολεία) 
είναι ένα από τα πιο 
κρίσιμα σημεία της. 

- Η Εκπαίδευση – 
Κατάρτιση αφορά στην 
εκπαίδευση του ιδίου 
του προσωπικού των 
δύο εμπλεκόμενων 
φορέων, στα θέματα 
υγείας για τα οποία και 
θα παρασχεθεί η 
ανάλογη 

- πληροφόρηση. 

- Η Ανάπτυξη εφαρμογών 
πρόληψης υγείας 
αξιοποιεί πλήρως τη 
σύγχρονη τεχνολογία για 
τους σκοπούς διάδοσης 
της πληροφόρησης στο 
κοινό – στόχο με 
σύστημα ενημέρωσης 
για θέματα υγείας μέσω 
διαδικτύου και κινητών 
τηλεφώνων τελευταίας 
γενιάς, με χρήση 
εφαρμογών που θα 
μεταδίδονται με 
ασύρματες τεχνολογίες 
(wifi) ή δίκτυα κινητής 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 

περιελάμβανε 

αποκλειστικά δράσεις 

προβολής και 

δημοσιότητας του Έργου 

όπως εκτύπωση 

φυλλαδίων, σχεδιασμό 

και ανάρτηση 

διαφημιστικών banners 

σε ιστοσελίδες, 

καταχωρίσεις στον 

τοπικό Τύπο, παραγωγή 

και εκτύπωση 

αυτοκόλλητων για 

παιδιά και διοργάνωση 

ημερίδων. Επιπλέον το 

Υποέργο 4 αφορούσε την 

ανάπτυξη εφαρμογών 

πρόληψης υγείας όπως 

σχεδιασμό & ανάπτυξη 

χρήση 
ερωτηματολογ
ίων 
προχώρησε 
στην 
αξιολόγηση 
όλων των 
υπόλοιπων 
Υποέργων της 
Πράξης. 

ησης του κοινού για την 

προάσπιση της δημόσιας 

υγείας (αγωγή υγείας) 

8017: Διενέργεια γενικών 

και θεματικών 

Προγραμμάτων 

Ευαισθητοποίησης 

8030: Επωφελούμενοι από 

δράσεις 

ευαισθητοποίησης/ενημέρ

ωσης 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

τηλεφωνίας, όπου θα 
παρέχουν πληροφόρηση 
με εύληπτο και 
ευχάριστο τρόπο (χρήση 
πολυμέσων, κινούμενης 
εικόνας, video). 
Πρόκειται για τον πλέον 
σύγχρονο, ταχύ και 
αποτελεσματικό τρόπο 
διάδοσης πληροφορίας 
με πολλαπλές 
πρόσθετες εφαρμογές 
που, επιπλέον, 
διασφαλίζει την 
ιδιωτικότητα του 
ενδιαφερόμενου 
(διάθεση πληροφορίας 
στο προσωπικό του 
κινητό τηλέφωνο). 

διαδραστικής 

ιστοσελίδας, δημιουργία 

υλικού - συγγραφή 

κειμένων από ειδικούς 

επιστήμονες, δημιουργία 

εποπτικού υλικού, 

ανάπτυξη εφαρμογών 

για κινητά τηλέφωνα 

κ.λπ. 

19 371406 

Πρόγραμμα 
πρόληψης, 
προαγωγής της 
υγείας και αγωγής 
της υγείας στον 
εφηβικό πληθυσμό 
16 γυμνασίων και 
11 λυκείων των 
δήμων Παλαιού 
Φαλήρου, Αγίου 
Δημητρίου Αττικής 
και Αλίμου ύστερα 
από έλεγχο για 
χαρακτηριστικά 
μεταβολικού 
συνδρόμου 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

χρησιμοποιώντας 
λύσεις φορητής 
τηλεϊατρικής 

20 372071 

Ολοκληρωμένη 
Προσέγγιση για τη 
Διερεύνηση, 
Διάγνωση και 
Διαχείριση 
Περιστατικών 
Κακοποίησης & 
Παραμέλησης 
Παιδιών 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ 

- Διάδοση έργου, 
εξασφάλιση δικτύωσης 
και βιωσιμότητας της 
λειτουργίας του ΕΣΑ-
ΚαΠα-Π, της ευρείας 
αποδοχής του 
πρωτοκόλλου 
διαχείρισης 
πιστοποιητικών ΚαΠα-Π 
και της αναγκαιότητας 
ανάπτυξης δεξιοτήτων 
των δυνητικά 
εμπλεκόμενων 
επαγγελματιών. 

- Επαγγελματίες από τους 
τομείς Υγείας, Εκπαίδευσης, 
Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, 
Δημόσιας Τάξης που 
ασχολούνται με περιστατικά 
κακοποίησης –παραμέλησης 
παιδιών, στις 13 περιφέρειες 
της χώρας και κατ’ επέκταση 
τα παιδιά-θύματα 
κακοποίησης-παραμέλησης 

- Ιστοσελίδα, 
ενημερωτικές 
εκδηλώσεις, 
εκπαιδευτικές ημερίδες, 
συμμετοχή σε συνέδρια, 
διοργάνωση συνεδρίου, 
δημιουργία σελίδας στο 
facebook, διμηνιαίο 
ενημερωτικό δελτίο σε 
μορφή newsletter, 
ενημερωτικά φυλλάδια 
για επαγγελματίες. 

 

8016 Ενέργειες 

Πληροφόρησης & 

Δημοσιότητας 

8028 Εκπόνηση και 

διάθεση έντυπου, 

διαφημιστικού και 

προωθητικού υλικού 

8029 Εκπόνηση και διάθεση 

ηλεκτρονικού (CD ROM), 

διαφημιστικού και 

προωθητικού υλικού 

21 372491 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ» 
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

 ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

- Υποέργο 2 Διάχυση και 
προβολή δράσεων 
έργου: Στόχος του έργου 
ήταν η προώθηση των 
παρεμβατικών δράσεων 
και κυρίως η 
ευαισθητοποίηση και 
προσέλκυση των 
δυνητικών αποδεκτών 
των παρεμβατικών 
προγραμμάτων του 
Προγράμματος. Πιο 
συγκεκριμένα, οι 
δράσεις περιλαμβάνουν 
τα εξής: 

- Επαγγελματίες υγείας και 

δημότες 50 Καλλικρατικών 

Δήμων της επικράτειας 

(http://www.nutriheal.gr/muni

cipalities) 

- Ημερίδες, έντυπο υλικό, 

καταχωρήσεις, 

ιστοσελίδα και 

ηλεκτρονικό υλικό, 

ραδιοφωνικά μηνύματα, 

cd και τηλεοπτικό σποτ 

http://www.nutriheal.gr/

events, 

http://www.nutriheal.gr/

  

http://www.nutriheal.gr/events
http://www.nutriheal.gr/events
http://www.nutriheal.gr/material
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

- Παραγωγή 
ραδιοφωνικών 
μηνυμάτων, με έμφαση 
στα ραδιοφωνικά 
επαναλαμβανόμενα 
μηνύματα, σε τοπικό 
επίπεδο για να 
ενισχυθεί η συμμετοχή 
αφενός των 
επαγγελματιών υγείας 
στους κύκλους 
ευαισθητοποίησης, 
αφετέρου των 
νοσούντων με 
εκφυλιστικές παθήσεις 
στα παρεμβατικά 
προγράμματα.  

- Δημοσιεύσεις στον 
τοπικό ηλεκτρονικό και 
έντυπο, περιοδικό και 
ημερήσιο τύπο 

- Παραγωγή & διάθεση 
ψηφιακού υλικού και 
φυλλαδίων/ αφισών σε 
μόνιμα πλαίσια (τα 
οποία θα αναρτηθούν 
σε χώρους των Δήμων 
με οδηγίες διατροφικής 
αγωγής προς τους 
πάσχοντες με 
εκφυλιστικές παθήσεις). 

- Τα παραπάνω θα 
διατίθενται και σε 
ψηφιακή μορφή, μέσω 
της ιστοσελίδας της 

material 

http://www.nutriheal.gr/material
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

πράξης. 

22 372829 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚ
ΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

- Ενημέρωση- 
ευαισθητοποίηση του 
μαθητικού πληθυσμού 
για τις βλαβερές 
συνέπειες της 
Καπνιστικής συνήθειας 
σε πανελλαδικό 
επίπεδο, τηρώντας 
παράλληλα τις 
υποχρεώσεις, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο 
κανονιστικό/θεσμικό 
πλαίσιο εφαρμογής των 
Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ και στο Σύμφωνο 
Αποδοχής Όρων Ένταξης 
της Πράξης. 

- Μαθητές σχολείων 

- Ενημερωτικές ημερίδες 
– βιωματικά σεμινάρια 
για τους υπεύθυνους 
αγωγής υγείας, τους 
σχολικούς συμβούλους, 
τους διευθυντές 
σχολείων, τους 
εκπαιδευτικούς-
εκτελεστές της 
παρέμβασης ή άλλους 
εκπροσώπους φορέων 
(εκπροσώπους δήμων/ 
κοινοτήτων, συλλόγους 
γονέων και κηδεμόνων 
κ.λ.π.) 

- Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού 
(εγχειρίδια, DVD) και 
λοιπών ενεργειών 
ενημέρωσης (portal,  
παρουσιάσεις σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, 
ανάπτυξη web 
εφαρμογών κ.λ.π.) 

- Ο φορέας  έλαβε όλα τα 
μέτρα πληροφόρησης 
που προβλέπονται από 
τον Καν. (ΕΚ) 
1828/2006μ και 
πρόβηκε σε ενέργειες 
πληροφόρησης και 
δημοσιότητας σε 
συνεργασία με την 

 

Υπάρχουν τέσσερις δείκτες 

δημοσιότητας που 

περιλαμβάνονται στο 

Τεχνικό Δελτίο της Πράξης 

(κωδικοί ΟΠΣ 5103, 5500, 

8017, 8030) 
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Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Ε.Π. 

-  

23 372835 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV 
ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ 
ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

    
 

24 372839 

Διαχείριση 
πλεονάσματος 
τροφίμων και 
γευμάτων προς 
όφελος ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων 

ΚΛΙΜΑΚΑ, 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

- Ενημέρωση των 
δυνητικών παρόχων για 
την κατάρτιση του 
μητρώου δυνητικών 
παρόχων. 

- Ενημέρωση των 
κοινωνικών φορέων που 
παρέχουν υπηρεσίες 
στην ομάδα στόχο. 

- Κοινωνικοί Φορείς  

- Κατά την υλοποίηση του 
Υποέργου 3 προβλέπεται 
η αναπαραγωγή 
φυλλαδίων και διανομή 
(1000 τμχ), CD που 
περιλαμβάνει το μητρώο 
των δυνητικών παρόχων 
(1000 τμχ), newsletters 
(2000 τμχ), 
καταχωρήσεις σε έντυπα 
και ηλεκτρονικά μέσα με 
άρθρα για το έργο, 5 
workshop, 1 ημερίδα. 

 

Κατά την αξιολόγηση της 

πιλοτικής εφαρμογής 

προβλέπεται και η 

αξιολόγηση της 

δημοσιότητας του έργου, η 

οποία δεν έχει ακόμα 

ολοκληρωθεί. Η Επιτροπή 

Παραλαβής μεριμνά για την 

ποιότητα και την 

αξιολόγηση των 

παραδοτέων δημοσιότητας. 

25 372873 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV 
ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ 

PRAKSIS 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
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ΚΩΔΙΚ
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αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

26 372884 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

- Ευαισθητοποίηση και 
συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών, γονέων 
και των παιδιών. 

- Η ανάπτυξη δράσεων 
επικοινωνιακής 
πολιτικής, προκειμένου 
να επιτευχθεί η όσο το 
δυνατόν εκτενέστερη 
διάχυση των δράσεων 
στην τοπική κοινωνία 
και η ενημέρωση / 
ευαισθητοποίηση της 
ομάδας στόχου 
(μαθητές, γονείς, 
εκπαιδευτικοί) του 
Έργου.  

- Συγκεκριμένα η όσο το 
δυνατόν ευρύτερη 
δημοσιότητα των 
στόχων, ενεργειών και 
αποτελεσμάτων της 
πράξης μέσω 
διαδραστικών 
εκδηλώσεων, ημερίδων 
και 
έντυπου/οπτικοακουστι
κού υλικού. Επίσης, η 
παραγωγή υλικού που 
μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από 
γονείς με σκοπό τον 
πολλαπλασιασμό των 

   

1. Σχεδιάσθηκαν, 
τυπώθηκαν και 
διανεμήθηκαν: 

 3000 τρίπτυχα 
ενημερωτικά φυλλάδια 
για γονείς 

 2000 τρίπτυχα 
ενημερωτικά φυλλάδια 
για παιδιά 4-8 ετών 

 3000 τρίπτυχα 
ενημερωτικά φυλλάδια 
για παιδιά 10-12 ετών 

 1000 τρίπτυχα 
ενημερωτικά φυλλάδια 
για εκπαιδευτικούς 

 500 γενικές αφίσες του 
έργου 

 60 αφίσες, οι οποίες 
τοποθετήθηκαν σε 
στάσεις λεωφορείων  

 50 μεγάλες αφίσες, οι 
οποίες τοποθετήθηκαν 
σε σχολεία και 
δημοτικά κτίρια 

2. Πραγματοποιήθηκαν:  

 η παραγωγή και 
αναμετάδοση 2 
τηλεοπτικών 
μηνυμάτων,  

 η παραγωγή και 
αναμετάδοση 2 
ραδιοφωνικών 
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ΚΩΔΙΚ
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αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

αποτελεσμάτων της 
δράσης, όπως  
παραγωγή lunch boxes 
για την ενθάρρυνση των 
μαθητών να παίρνουν 
σπιτικό κολατσιό στο 
σχολείο.  

- Στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος 
παρέχονται όλες οι 
απαραίτητες 
πληροφορίες που 
αφορούν στην Πράξη, 
καθώς επίσης έχουν 
καταχωρηθεί όλα τα 
παραδοτέα αυτής όπως 
έντυπα, αφίσες, 
φωτογραφίες 
εκδηλώσεων, καθώς και 
το πιλοτικό μοντέλο 
διατροφής, ο 
διατροφικός οδηγός για 
γονείς,  το εκπαιδευτικό 
υλικό για γονείς, τα 
τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά μηνύματα.  

- Η ιστοσελίδα αποτελεί 

ένα χρήσιμο εργαλείο 

για κάθε επισκέπτη της 

καθώς περιλαμβάνει 

επιστημονικά κείμενα 

σχετικά με την 

μηνυμάτων,  

 η παραγωγή 100 dvd 
με πληροφοριακό 
υλικό του Έργου, το 
οποίο διανεμήθηκε σε 
όλα τα σχολεία 
πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 
(δημοτικά και 
νηπιαγωγεία) του 
Δήμου Παύλου Μελά  

 η μετάδοση 6 
τηλεοπτικών 
εκπομπών 

 11 καταχωρήσεις σε 
εφημερίδες και 
περιοδικά 

3. Πραγματοποιήθηκε 1 

ενημερωτική ημερίδα 

γενικού κοινού, στις 27 

Μαϊου 2013, με θέμα: “τα 

παιδιά του σήμερα είναι το 

μέλλον του κόσμου-η 

ισορροπημένη διατροφή 

είναι ο σύμμαχός τους”. 

Στο πλαίσιο οργάνωσης της 

ημερίδας: 

 τυπώθηκαν και 
διανεμήθηκαν 1000 
προσκλήσεις με 
φακέλους 

 τοποθετήθηκε στο 
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παχυσαρκία (π.χ. ο 

επιπολασμός της 

παιδικής παχυσαρκίας 

στην Ευρώπη και στην 

Ελλάδα, 

συναισθηματική και 

σωματική πείνα κ.α.) και 

την πρόληψη της 

παχυσαρκίας (π.χ. πως 

πρέπει να τρώνε τα 

παιδιά, υπόδειξη 

τροφών που βοηθούν 

στην ανάπτυξη και 

χαρίζουν ενέργεια κα.). 

Περιλαμβάνει συνταγές 

βασισμένες σε βασικούς 

διατροφικούς κανόνες 

ενώ ανανεώνεται συχνά 

με τις νέες εξελίξεις που 

λαμβάνουν χώρα στο 

πλαίσιο του Έργου. 

Δήμο σε επιλεγμένα 
σημεία αφίσα για την 
ημερίδα, 300τεμ. 

 τυπώθηκε φάκελος 
υλικού ημερίδας, 300 
τεμ. και 2 ψηφιακές 
εκτυπώσεις (banners) 

 Συντάχθηκαν και 
απεστάλησαν δελτία 
τύπου 

 οργανώθηκε 
γραμματεία υποδοχής 
και catering 

 δόθηκαν βεβαιώσεις 
συμμετοχής 

 4. Τυπώθηκε και 
διανεμήθηκε σε 4000 
αντίτυπα ο 
διατροφικός οδηγός 
για γονείς 

 5. Παρήχθησαν και 
διανεμήθηκαν 2000 
ειδικά 
κατασκευασμένες 
τσάντες (lunch boxes) 
για σπιτικό κολατσιό 
στο σχολείου 

6.Δημιουργία ιστοσελίδας  

(www.childhoodobesity.gr ) 

27 372911 
ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

Οι στόχοι του ήταν 
πολλαπλοί και 
απευθύνονταν σε 

 
- Ημερίδες- συνέδριο 

- Έντυπο και 
οπτικοακουστικό υλικό 

  

http://www.childhoodobesity.gr/
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ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ 
ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ 

διαφορετικές ομάδες 
στόχου: 

- Στο γενικό πληθυσμό 
άνω των 18 ετών 
(κάτοικοι  του δήμου 
Παύλου Μελά, οι οποίοι 
ανέρχονται σε 
πληθυσμό 100.000 
περίπου), για τον οποίο 
επιδιώκονταν οι εξής 
επικοινωνιακοί στόχοι: 

- α) η ενημέρωση του για 
τις γενικές αρχές της 
παρέμβασης. 

- β) η κινητοποίηση του 
για να συμμετάσχει στις 
δράσεις της 
παρέμβασης. 

- Στους εφήβους των 
γυμνασίων και λυκείων 
του δήμου Παύλου 
Μελά, που μέσω του 
έργου   θα 
ενημερώνονταν για τις 
δράσεις της 
παρέμβασης που τους 
αφορούν (παραγωγή 
ταινίας, Graffiti) για να 
παρακινηθούν και να 
δηλώσουν  συμμετοχή 
σε αυτές. 

- Στους διαμορφωτικές 
κοινής γνώμης, όπου 
επιδιώκεται η 
ενημέρωση κατά  100% 

- Δημοσιεύσεις 

- Δημιουργία ιστοσελίδας 

- Δράσεις 
ευαισθητοποίησης του 
γενικού πληθυσμού και 
ειδικότερες δράσεις για 
τους μαθητές Β΄ βάθμιας 
εκπαίδευσης. 
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των τοπικών ΜΜΕ 
(ηλεκτρονικών, έντυπων, 
κλ.π.) για την 
παρέμβαση και η 
ενεργοποίηση 
τουλάχιστον 10 
δημοσιογράφων ή και 
προβεβλημένων 
προσώπων, ως 
πρεσβευτές/ 
πολλαπλασιαστές του 
μηνύματος της 
παρέμβασης.  

- Η επίτευξη των 

παραπάνω στόχων στο 

πλαίσιο του παρόντος 

έργου, θα ενίσχυε τις 

λοιπές δράσεις 

ευαισθητοποίησης 

γενικού πληθυσμού, 

όπου μέσω της 

προβολής θετικών 

προτύπων  επιδιωκόταν 

η αλλαγή της στάσης και 

συμπεριφοράς του 

απέναντι στην 

καπνιστική συνήθεια, 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

καθώς και  στην 

υιοθέτηση ενός υγιεινού 

τρόπου ζωής. 

28 372969 

ΕΣΤΙΑΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ 
ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ - 
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

- Ευαισθητοποίηση άμεσα 
και έμμεσα 
ωφελουμένων – 
ενημέρωση για το έργο 
και τα αποτελέσματα / 
στόχους 

 

- Υλοποίηση 3 Ημερίδων 
για τη διάχυση του 
έργου και των 
αποτελεσμάτων του, σε 
συνεργασία με Ανάδοχο. 
Ημερίδες: στην 
Καλαμάτα, Βόλο και το 
ΤΕΙ Αθήνας. 

-  
 

29 373401 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
(ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
(ΚΕΛΠΝΟ) 

    
 

30 373402 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
(ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
(ΚΕΛΠΝΟ) 

    
 

31 373403 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
(ΚΕΛΠΝΟ) 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 
(ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  

32 374076 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ - 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΡΕΥΝΩΝ 

- Η ευαισθητοποίηση, 
ενημέρωση και 
εκπαίδευση των ομάδων 
στόχων του έργου. 

 

- 1000 οδηγοί Διαχείρισης 
προγραμμάτων 
«Άθλησης για Όλους» 
100 σελ. και 1200 
οδηγοί Υλοποίησης 
προγραμμάτων 
«Άθλησης για Όλους» 
270 σελ.  

- Εκτύπωση εγχειριδίων 
σε μορφή 2 βιβλίων 100 
σελ. και 270 σελ. 
αντίστοιχα 
(απευθύνεται σε όλους 
τους ΟΤΑ της χώρας). 

- 3000 αφίσες (50x70) 
προβολής έργου και 
επιμορφώσεων.  

- Παραγωγή αφίσας 
προβολής έργου και 
επιμορφώσεων 
(απευθύνεται σε όλους 
τους ΟΤΑ της χώρας και 
σε δημόσιους φορείς 
που προσφέρουν 
υπηρεσίες άσκησης). 

- 20000 έντυπα προβολής 
έργου και 
προγραμμάτων 
«Άθλησης για Όλους» 
της ΓΓΑ 

- Παραγωγή εντύπου 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

προβολής έργου 
(απευθύνεται σε όλους 
τους ΟΤΑ της χώρας και 
σε δημόσιους φορείς 
που προσφέρουν 
υπηρεσίες άσκησης). 

- 20 πτυσσόμενες 
φορητές επιφάνειες 
εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου με 
μηχανισμό και 
εκτυπώσεις. 

- Μπάνερ προβολής 
έργου και καλών 
πρακτικών (στις 
επιμορφώσεις αλλά και 
σε όλες τις δράσεις θα 
χρησιμοποιηθούν για να 
αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα 
του έργου). 

- 1 ιστοσελίδα του έργου.  

- Ιστοσελίδα του έργου 
(διάχυση των 
αποτελεσμάτων, 
ενημέρωση, 
επιμόρφωση, 
ευαισθητοποίηση 
φορέων που 
προσφέρουν υπηρεσίες 
άσκησης και ΟΤΑ).  

- 2 συνεντεύξεις τύπου 

- Ιστοσελίδα  

- www.athlisigiaolous.gr 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

33 374077 

"ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- ΑΣΚΗΣΗ" 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ - 
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΡΕΥΝΩΝ 

- Η ευαισθητοποίηση, 
ενημέρωση και 
εκπαίδευση των ομάδων 
στόχων του έργου. 

 

- Βιβλίο 

- 2500 εγχειρίδια σε 
μορφή βιβλίου 350 
σελίδων. Τα βιβλία 
έχουν αποσταλεί στις 
κεντρικές βιβλιοθήκες 
όλων των 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ 
της χώρας, σε 
θεματικές βιβλιοθήκες 
τμημάτων των 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ 
σχετικά με τις ομάδες 
στόχους (Ιατροί, 
φυσικοθεραπευτές, 
καθηγητές φυσικής 
αγωγής κ.α.) και σε 
όλες τις δημοτικές 
βιβλιοθήκες της χώρας. 

- Ηλεκτρονικό βιβλίο. Το 
βιβλίο στην 
ηλεκτρονική του μορφή 
είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του έργου 
με δυνατότητα 
“κατεβάσματος και 
αποθήκευσης”. Έως 
σήμερα περισσότερα 
από 1400 άτομα έχουν 
“κατεβάσει” το βιβλίο.   

- Έντυπο και διαφημιστικό 
υλικό 

- 2000 αφίσες (50x70) 
προβολής 
επιμόρφωσης.  

- 2000 αφίσες (50x70) 
προβολής εκδήλωσης 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 
ημέρες άσκησης. 

- 20000 έντυπα 
ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης 
πληθυσμού. 

- 30000 έντυπα 
προβολής έργου. 

- 10 «Μπάνερ» 
προβολής έργου. 

- Ιστοσελίδα  

- www.exerciseforhealth.
g     

-   Ημέρες Άσκησης 

-      13 εκδηλώσεις 
άσκησης, ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης 
σε κεντρικές πλατείες σε 

-      όλη τη χώρα (1 ανά 
περιφέρεια). 

-      Επιστημονικές 
Ημερίδες 

-      4 επιστημονικές 
ημερίδες σε Τρίκαλα, 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Ηράκλειο Κρήτης. 

- Videos 

- 10 videoς προβολής 
έργου (βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα του έργου, 
στο youtube και 
προβλήθηκαν από 
πολλούς τηλεοπτικούς 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 
σταθμούς). 

- ΜΜΕ 

- 3 συνεντεύξεις τύπου. 

- 13 καταχωρήσεις σε 
έντυπα μέσα. 

- Περισσότερα στην 
ιστοσελίδα του έργου: 
www.exerciseforhealth.
gr 

34 374111 

Ανάπτυξη Δικτύου 
Κέντρων Συλλογής 
Ομφαλοπλακουντια
κού Αίματος και 
διασφάλιση 
Ποιότητας στην 
Ελληνική Τράπεζα 
Ομφαλοπλακουντια
κού Αίματος με την 
ανάπτυξη 
συστήματος 
διαπίστευσης 
σύμφωνα με το 
πρότυπο του FACT- 
NETCORD 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚ
ΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

- Αρχικός στόχος ήταν η 
ενημέρωση των 
προαναφερθέντων 
ομάδων στόχων αφενός 
για τα οφέλη της 
δωρεάς 
ομφαλοπλακουντιακού 
αίματος και τη 
προσέλκυση δυνητικών 
δοτριών και αφετέρου 
για την ενημέρωση και 
κατάρτιση των 
επαγγελματιών υγείας 
για τον ασφαλέστερο 
τρόπο συλλογής 
ομφαλοπλακουντιακού 
αίματος βάσει του 
πρότυπου συστήματος 
διαπίστευσης 
FACT/NETCORD.  

- Απώτερος στόχος είναι η 
προσέλκυση 
περισσότερων δοτριών 
και συλλογή 
ομφαλοπλακουντιακού 

 

- Σχεδιασμός και 
δημιουργία 
ενημερωτικού 
εκπαιδευτικού 
ηλεκτρονικού και 
έντυπου υλικό για τα 
σεμινάρια 
επιμόρφωσης/ευαισθητ
οποίησης και 
δημιουργήθηκε 
ιστοσελίδα.  
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

αίματος βάσει του 
πρότυπου συστήματος 
διαπίστευσης 
FACT/NETCORD από 
τους επαγγελματίες 
υγείας.  

35 374115 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - 
Πρωτοβουλία 
Αντιμετώπισης 
Πρωτογενών 
Οδοντιατρικών 
Αναγκών Παίδων 
Αθηνών 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙ
Α 

- Οι επικοινωνιακοί 
στόχοι του έργου 
στοχεύουν στα 
ακόλουθα: 

- Να προβάλει την 
κοινοτική συνδρομή 
στην παρέμβαση.  

- Να προσελκύσει και να 
συγκρατήσει το 
ανθρώπινο δυναμικό 
των εθελοντών στην 
παρούσα και τις 
μελλοντικές 
επαναλήψεις της 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ.  

- Να διαμορφώσει θετική 
στάση στον σχολικό 
πληθυσμό και τους 
κατοίκους της Αθήνας 
απέναντι στην 
παρέμβαση.  

- Να υποστηρίξει με υλικό 
και πολλαπλασιαστές ( 
εναλλακτικά κανάλια 
επικοινωνίας ) τις 
παρεμβατικές ενέργειες 
της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ.  

- Να καθιερώσει εικόνα 
κύρους για νέο θεσμό 

 

- Συνέντευξη Τύπου - 
τουλάχιστον 30 
εκπρόσωποι Τύπου 

- Συνέντευξη τύπου 

- Δελτίο Τύπου  

- Οργάνωση – Υποστήριξη 
Γραφείου Τύπου 

- 2. Υλικό Τύπου - 100 
folders 

- Folders / press kit / 
banners 

- Φωτογράφιση 

- 3. Επικοινωνιακές 
ενέργειες-αφιερώματα ( 
3) 

- Επικοινωνιακές & 
Προωθητικές ενέργειες- 
Αφιερώματα 

- 4. Αναπαραγωγή 
ενημερωτικού υλικού 
(10.000 αντίτυπα) 

- Προωθητικές ενέργειες/ 
δραστηριότητες 

- Ενημερωτικό φυλλάδιο 
για γονείς 

- 5. Εκδήλωση 
παρουσίασης 
αποτελεσμάτων για 
10000 παιδιά  
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 
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επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

παρέμβασης για την 
στοματική υγεία 
(ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ) , να 
προσελκύσει χορηγούς 
και να προβάλει την 
προστιθέμενη αξία της 
για όλους τους 
εμπλεκόμενους. 

- Τεχνική υποστήριξη 
εκδήλωσης 

- Προωθητικά δώρα - 
αναμνηστικά 

- Ενημερωτικό υλικό 

- Οργάνωση - 
Γραμματειακή 
Υποστήριξη 

- 6. Βίντεο ενεργειών και 
εκδηλώσεων 
(τουλάχιστον 3 ώρες 
συνολικές λήψεις, 1 ώρα 
μονταρισμένο 
αφιέρωμα, 40'' σποτ) 

- Φωτογράφιση-
Βιντεοσκόπηση 

- Προωθητικές ενέργειες/ 
δραστηριότητες 

36 374143 

ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ KAI 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Υ ΑΘΗΝΩΝ 

- Ενημέρωση του 
ελληνικού πληθυσμού 
ώστε να αυξηθεί η 
ανταπόκριση των 
εθελοντών δείγματος 
και ευαισθητοποίηση σε 
θέματα διατροφικής 
συνήθειας και ιατρικών 
συμβουλών  και 
προληπτικής ιατρικής. 
Επίσης, καταγραφή και 
στατιστική ανάλυση 
στοιχείων του 
πληθυσμού. 

 

- Εντυποδιανομή, 
αναπαραγωγή 
φυλλαδίων, ημερίδες 4 
και θα 
πραγματοποιηθούν 
άλλες 12, 
δημοσιοποίηση σε 
δίκτυα κοινωνικής 
δικτύωσης, τηλεοπτικά 
και ραδιοφωνικά σποτ, 
καταχωρήσεις σε έντυπα 
μέσα (εφημερίδες  και 
περιοδικά), αφίσες και 
μπάνερ, Event (στην 
πλατεία Συντάγματος και 
ενημέρωση με την 
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Α/
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ΚΩΔΙΚ
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 
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επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

κινητή μονάδα), 
newsletters κ.α. 

37  

ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

- Ευαισθητοποίηση του 
γενικού πληθυσμού για 
την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση 

- Εκπαίδευση 

οδοντιάτρων και 

επαγγελματιών υγείας 

για την έγκαιρη 

διάγνωση 

 

- 13 ημερίδες 

- 13 Συνεντεύξεις Τύπου 

- 13 ραδιοφωνικές 
εκπομπές 

- 26 δημοσιεύματα 

- Ιστοσελίδα www. 
oralcancer.gr  

- Επιστημονικό εγχειρίδιο 
και έντυπο φυλλάδιο  

- 3 Ηλεκτρονικά 
newsletters 

- Social media 

- Video εξέτασης 

  

38 374619 

Πρόγραμμα 
πρόληψης 
καρδιαγγειακών 
νοσημάτων και 
προαγωγής της 
υγείας των πολιτών 
με αξιοποίηση 
εφαρμογών 
τηλεϊατρικής 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

    
 

39 374700 

YΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Ε. & 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

- Ευαισθητοποίηση της  
Ομάδας-Στόχου με 
διαδραστικά μέσα (π.χ.  
με την εφαρμογή 
παιγνίων,  κτλ) 

 

- Ανάπτυξη portal μέσω 
του οποίου και μετά τη 
λήξη του έργου μπορούν 
οι ενδιαφερόμενοι 
δημότες μπορούν να 

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΑΞΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 

2o  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

111 

 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 
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Α.Υ.) ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ενημερώνονται για 
θέματα προληπτικής 
ιατρικής και όχι μόνο. 
Με δυνατότητα 
ανανέωσης 
πληροφορίας, είτε στα 
πλαίσια των άρθρων 
είτε από το μόνιμο 
πεδίο του portal ΄΄ρώτα 
το γιατρό΄΄ και quiz 
γνώσεων για τα παιδιά. 

- Εκτύπωση 500 Οδηγών 
για την υγιεινή 
διατροφή (για γονείς-
εκπαιδευτικούς οι 
οποίοι θα 
παρακολουθήσουν την 
αντίστοιχη Ημερίδα) 

- Εκτύπωση 500 Οδηγών 
για την παροχή Α’ 
Βοηθειών (για γονείς-
εκπαιδευτικούς οι 
οποίοι θα 
παρακολουθήσουν την 
αντίστοιχη Ημερίδα) 

- Εκτύπωση επιστολών 
που θα σταλούν στους 
γονείς για τη λήψη 
συναίνεσης - 
Πρόγραμμα 
Προληπτικού 
Οδοντιατρικού Ελέγχου 

- Εκτύπωση επιστολών 
που θα σταλούν στους 
γονείς για τη λήψη 
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συναίνεσης - 
Προγράμματα 
Προληπτικού Ελέγχου 

- Εκτύπωση 
ερωτηματολογίων που 
θα σταλούν στους γονείς 
για τη λήψη του 
ατομικού-οικογενειακού 
ιστορικού υγείας του 
μαθητή  - Πρόγραμμα 
Προληπτικού 
Οδοντιατρικού Ελέγχου 

- Εκτύπωση 
ερωτηματολογίων που 
θα σταλούν στους γονείς 
για τη λήψη του 
ατομικού-οικογενειακού 
ιστορικού υγείας του 
μαθητή  - Προγράμματα 
Προληπτικού Ελέγχου 

- Αγορά προπληρωμένων 
ταχυδρομικών φακέλων  
για την αποστολή των 
Εκθέσεων Υγείας των 
μαθητών  - 
Προγράμματα 
Προληπτικού  Ελέγχου 

- Αγορά προπληρωμένων 
ταχυδρομικών φακέλων  
για την αποστολή των 
Εκθέσεων Υγείας των 
μαθητών  - Πρόγραμμα 
Προληπτικού Ελέγχου 

- Εκτύπωση Αφισών για 
τις Ημερίδες-Σεμινάριο 
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ΚΩΔΙΚ
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
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επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

- Εκτύπωση επιστολών  
για την ενημέρωση των 
γονέων για τις 2 
Ημερίδες- Σεμινάριο 

40 374720 

Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Δράσεων 
Προαγωγής και 
Αγωγής της Υγείας 
του Δήμου 
Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης για την 
Καταπολέμηση της 
Παχυσαρκίας και 
των Διαταραχών 
Πρόσληψης Τροφής 
στους Εφήβους 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩ
Ν - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

- Ευαισθητοποίηση 
γονέων, εφήβων, 
εκπαιδευτικών και 
επαγγελματιών υγείας 
σε θέματα πρόληψης 
παχυσαρκίας, 
μεταβολικού συνδρόμου 
και διαταραχών λήψης 
τροφής. 

 

- Δημιουργία 
ιστοσελίδας 
(www.diatrofi-
efivia.gr). 

- Διαφημιστικό σποτ 
(τηλεοπτικό σε 2 
τοπικά κανάλια, Star 
Βορείου Ελλάδος- TV 
Μακεδονία) 

- Καταχωρήσεις σε 2 
Κυριακάτικες 
εφημερίδες. 

- Αφίσες και 
προσκλήσεις για την 
προώθηση των 
ημερίδων.  

- 4 διαλέξεις. 

- 2 ημερίδες. 

 
 

41 374772 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
εξοπλισμού για το 
Έργο “ΥΔΡΙΑ. 
Πρόγραμμα και 
στοχευόμενη δράση 
για την υγεία και τη 
διατροφή του 
Ελληνικού 
πληθυσμού: 
ανάπτυξη και 
εφαρμογή 
μεθοδολογίας και 
αποτύπωση” 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

    
 

http://www.diatrofi-efivia.gr/
http://www.diatrofi-efivia.gr/
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Χρήση Δεικτών 

 

42 374851 

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ - 
ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ - 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

    
 

43 376093 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ - 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(Ι.Κ.Π.Ι.) 

- Ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού στην 
πρωτογενή και 
δευτερογενή πρόληψη 
των νοσημάτων που 
αφορούσε η Πράξη. 

- Κάλεσμα των 
ωφελούμενων 
προκειμένου να 
διενεργηθούν οι δράσεις 
της Πράξης. 

 

- Παραγωγή και διάθεση 
έντυπου υλικού (30.000 
τετρασέλιδα φυλλάδια 
ενημέρωσης) 

- Παραγωγή και διάθεση 
έντυπου υλικού (6.000 
πλαστικοποιημένες 
κάρτες με τις βασικές 
προληπτικές εξετάσεις). 

- Παραγωγή και διάθεση 
αφισών του 
προγράμματος (1.000 
αφίσες) 

- Παραγωγή και προβολή 
ραδιοφωνικών σποτ (20) 

- Web site (w.forum) με 2 
διαδραστικές 
εφαρμογές. 

- Καταχωρήσεις σε έντυπα 
μέσα. 

- 2 Εκδηλώσεις σχετικά με 
την πρόληψη και 
προαγωγή υγείας 
καρδιαγγειακών 
νοσημάτων, καρκίνου, 
σακχαρώδους διαβήτη. 

- Όσοι 
συμμετείχαν 
στις 
ενημερωτικές 
ημερίδες 
συμπλήρωσαν 
ερωτηματολόγ
ιο 
(ερωτηματολό
γιο 
επωφελούμεν
ου πληθυσμού 
που 
συμμετείχε 
στις 
ενημερωτικές 
ομιλίες) στο 
οποίο 
αποτυπώνοντα
ν και 
ερωτήσεις 
σχετικές με τον 
τρόπο με τον 
οποίο 
ενημερώθηκαν 
για το 
πρόγραμμα, 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

τον βαθμό 
επάρκειας και 
αποτελεσματικ
ότητας των 
ενεργειών 
προβολής και 
δημοσιότητας 
της Πράξης 
συνολικά, κλπ. 

- Οι 
ωφελούμενοι 
που 
συμμετείχαν 
στις εξετάσεις 
συμπλήρωσαν 
το 
ερωτηματολόγ
ιο 
επωφελούμεν
ου πληθυσμού 
που 
συμμετείχε 
στον 
προσυμπτωμα
τικό έλεγχο. 

- Επίσης, η 
αξιολόγηση θα 
ολοκληρωθεί 
με τη 
συμπλήρωση 
ερωτηματολογ
ίων από τους 
συμμετέχοντες 
στην 
εναρκτήρια 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

και την 
απολογιστική 
ημερίδα της 
Πράξης.   

-  

- Η εξωτερική 
αξιολόγηση 
του Έργου θα 
περιλαμβάνει 
τα παραπάνω 
αποτελέσματα 
και την 
αξιολόγηση 
της Πράξης 
στο σύνολό 
της. 

-  

44 376600 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ 
ΒΑΡΕΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ 
ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ - 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

    
 

45 376613 

Παρέμβαση για 
πολύ πρώιμη 
διάγνωση 
μεσοθηλιώματος σε 

 ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ - 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

ομάδες πληθυσμού 
με έκθεση σε ίνες 
αμιάντου με τη 
χρήση καινοτόμων 
μοριακών δεικτών 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

46 376964 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΟΓΕΝΩΝ 
ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ B, C 
ΚΑΙ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
Σ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Υ ΑΘΗΝΩΝ 

- Ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση των ομάδων 
στόχου  

- Δημοσιοποίηση 
αποτελεσμάτων σε 
διεθνές και εθνικό 
επίπεδο 

 

- Δράσεις ενημέρωσης: 

- Ενημερωτικές 
συνεντεύξεις τύπου σε 
όλη την Ελλάδα. 

- Διανομή υλικού 
επικοινωνίας σε ΚΕΠ, 
φαρμακεία, νοσοκομεία, 
δομές υγείας σε όλη τη 
χώρα. 

- Ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
συνεντεύξεις σε ΜΜΕ. 

- Σύνταξη και αποστολή 
δελτίων τύπου για την 
εξέλιξη της έρευνας. 

- Ανάρτηση web banner 
σε ιστοσελίδες 
Πανεπιστημίων, ΜΚΟ, 
blogs. 

- Επικοινωνία με την 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών-
κοινοποίηση και 
προώθηση της 
ιστοσελίδας και της 
δράσης σε όλη τη χώρα 
μέσω των Μητροπόλεων 
αλλά και των δομών 
αλληλεγγύης της 
Εκκλησίας της Ελλάδος. 

- Ενημερωτικές 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

εκδηλώσεις σε 
μεταναστευτικές 
κοινότητες 

- Ενημερωτικές 
εκδηλώσεις σε 
καταυλισμούς Ρομά 

- Ενημερωτικές 
εκδηλώσεις στους 
συμμετέχοντες δήμους 
(σε συνεργασία με το 
Δήμο) 

- Παραγωγή υλικού 
επικοινωνίας: 

- Δημιουργία τηλεοπτικού 
σπότ 

- Δημιουργία 
ραδιοφωνικού σποτ 

- Δημιουργία και διανομή 
προωθητικού υλικού για 
τους καταυλισμούς. 

- Δημιουργία και διανομή 
ενημερωτικών εντύπων, 
κατάλληλα 
διαμορφωμένων 
ανάλογα με τον 
πληθυσμό. 

- Δημιουργία υλικού 
merchandizing. 

- Δημιουργία roll up 
banners 

- Δημιουργία web banners 

- Συμπληρωματικό υλικό 

- Δημιουργία ιστοσελίδας 

- Ανάρτηση υλικού στο 
Youtube 
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Α/
Α 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Στόχοι Επικοινωνίας Βασικές Ομάδες Κοινού 

Δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

 

Χρήση Δεικτών 

 

- Δημιουργία 
ενημερωτικής 
παρουσίασης για 
βασικές οδηγίες υγείας 
και υγιεινής για τους 
Ρομά. 

47 380193 

«Ρέα Plus. 
Πρωτογενής 
Πρόληψη 
Παραγόντων 
Κινδύνου για την 
Αναπαραγωγική 
Υγεία και την Υγεία 
του παιδιού, καθώς 
και Πρώιμης 
Διάγνωσης Δεικτών 
Καρκινογένεσης και 
Γενοτοξικών 
Περιβαλλοντικών 
και Διατροφικών 
Παραγόντων σε 
παιδιά προσχολικής 
ηλικίας» 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Υ ΚΡΗΤΗΣ 
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Πίνακας 10:  Διαδικτυακοί τόποι/Διευθύνσεις των αξιολογούμενων έργων/πράξεων υγείας 
που υλοποιήθηκαν στο ΕΣΠΑ – Άξονας Δημόσιας Υγείας 2007-2013  

Α/Α  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

MIS 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ SITE / ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΑΞΗΣ ή/και ΦΟΡΕΑ 

ΥΛΟΠΟΗΣΗΣ  

1 277304 
Εκστρατείες και δράσεις ενημέρωσης του 
πληθυσμού για την πρόληψη των νοσημάτων 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΛΠΝΟ) 

 www.keelpno.gr  

2 301205 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΛΑΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 

www.paidiaskisidiatrofi.gr  

3 328773 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

http://goelearn.gr/pek/  

4 337822 
Δράσεις ενημέρωσης επαγγελματιών υγείας και 
προβολής για την εφαρμογή Εθνικού 
Αντικαπνιστικού Προγράμματος Αγωγής Υγείας 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) 

 www.aemy.gr  

5 339448 
Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη 
Καταγραφής Στοματικής Υγείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

 www.eoo.gr 

6 339456 
ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑ ΣΕ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ και 150 ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

 www.eoo.gr  
www.geradontia.gr  

7 346816 

ΥΔΡΙΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΗΣΜΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 
www.hhf-greece.gr 
 
 http://www.hydria-
nhns.gr/hydria.html 
 

8 346817 
ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 http://www.ich.gr/en/  

http://epilegothilasmo.gr/ 

9 346818 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΕΥ 
ΔΙΑ…ΤΡΟΦΗΝ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 http://www.prolepsis.gr 
 

10 348100 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΥΚΑ - 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 www.mohaw.gr  

11 349580 

Πρόγραμμα Πρόληψης και Πρώιμης Διάγνωσης 
Παχυσαρκίας και Διαταραχών νευροανάπτυξης 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο νομό 
Ηρακλείου, Κρήτης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

  

12 365008 

Υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης σε Χρήστες 
Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) και στις 
υψηλού κινδύνου επαφές τους για την 
αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης HIV/AIDS 
στην Αθήνα 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 http://www.uoa.gr/ 
 

13 365280 
Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του 
Δυτικού Νείλου και την Ελονοσία, ενίσχυση της 
επιτήρησης στην Ελληνική Επικράτεια 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  
 
www. ee.uth.gr 
 

14 365462 
Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης 
παραγόντων κινδύνου για τις καρδιαγγειακές 
παθήσεις στις γυναίκες της Κρήτης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

  

15 365611 

Βλαπτικές επιπτώσεις της χρήσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων: 
εξειδικευμένοι βιοδείκτες στην υπηρεσία της 
Δημόσιας Υγείας και εκστρατεία ενημέρωσης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΡΑΚΗΣ 

 http://www.rescom.duth.g
r/ 
 

16 370508 

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο 
κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην 
Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και 
Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο 
των Υπηρεσιών ΠΦΥ» 

ΕΛΚΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 www.esdy.eu.gr  

17 370542 
Παρεμβατικό πρόγραμμα μη φαρμακευτικής 
αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους 
διαχείρισης του στρες για αλλαγή του τρόπου 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 www.uoa.gr  

http://www.keelpno.gr/
http://www.paidiaskisidiatrofi.gr/
http://goelearn.gr/pek/
http://www.aemy.gr/
http://www.eoo.gr/
http://www.eoo.gr/
http://www.geradontia.gr/
http://www.hhf-greece.gr/
http://www.hydria-nhns.gr/hydria.html
http://www.hydria-nhns.gr/hydria.html
http://www.ich.gr/en/
http://epilegothilasmo.gr/
http://www.prolepsis.gr/
http://www.mohaw.gr/
http://www.uoa.gr/
http://www.rescom.duth.gr/
http://www.rescom.duth.gr/
http://www.esdy.eu.gr/
http://www.uoa.gr/
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Α/Α  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

MIS 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ SITE / ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΑΞΗΣ ή/και ΦΟΡΕΑ 

ΥΛΟΠΟΗΣΗΣ  

ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε 
υπερτασικά άτομα στην κοινότητα. 

18 370544 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  www.dimospaggaiou.gr  

19 371406 

Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας 
και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 
16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων 
Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής 
και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για 
χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου 
χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 http://www.palaiofaliro.gr/ 
 

20 372071 
Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, 
Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών 
Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 http://www.esa-kapa-p.gr/ 
http://www.ich.gr/en/ 
http://ich-mhsw.gr/ 

21 372491 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ» 
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 http://www.ee.teithe.gr/in
dex.php 
 

22 372829 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 www.bioacademy.gr  

23 372835 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

  

24 372839 
Διαχείριση πλεονάσματος τροφίμων και 
γευμάτων προς όφελος ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων 

ΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

 www.klimaka.ogr.gr  

25 372873 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

PRAKSIS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
& ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

 www.praksis.gr  

26 372884 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  www.pavlosmelas.gr  

27 372911 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ 
ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ   www.pavlosmelas.gr 

28 372969 

ΕΣΤΙΑΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ 
ΑΘΗΝΑΣ 

 www.teiath.gr 
 

29 373401 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
(ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΛΠΝΟ) 

www.keelpno.gr  

30 373402 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ (ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΛΠΝΟ) 

www.keelpno.gr  

31 373403 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ 
ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΛΠΝΟ) 

www.keelpno.gr  

32 374076 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 www.ee.uth.gr  

33 374077 

"ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- ΑΣΚΗΣΗ" ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 www.ww.uth.gr 

34 374111 

Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Συλλογής 
Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος και 
διασφάλιση Ποιότητας στην Ελληνική Τράπεζα 
Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος με την 
ανάπτυξη συστήματος διαπίστευσης σύμφωνα 

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 www.bioacademy.gr 

http://www.dimospaggaiou.gr/
http://www.palaiofaliro.gr/
http://www.esa-kapa-p.gr/
http://www.ich.gr/en/
http://ich-mhsw.gr/
http://www.ee.teithe.gr/index.php
http://www.ee.teithe.gr/index.php
http://www.bioacademy.gr/
http://www.klimaka.ogr.gr/
http://www.praksis.gr/
http://www.pavlosmelas.gr/
http://www.pavlosmelas.gr/
http://www.teiath.gr/
http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/
http://www.ee.uth.gr/
http://www.ww.uth.gr/
http://www.bioacademy.gr/


ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 

2o  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

123 
 

Α/Α  
ΚΩΔΙΚΟΣ 

MIS 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ SITE / ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΑΞΗΣ ή/και ΦΟΡΕΑ 

ΥΛΟΠΟΗΣΗΣ  

με το πρότυπο του FACT- NETCORD 

35 374115 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης 
Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων 
Αθηνών 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

 www.mdmgreece.gr  

36 374143 

ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ KAI ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 www.aua.gr  

37 374440 
Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη 
Καταγραφής Στοματικής Υγείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

  

38 374619 

Πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών 
νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των 
πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών 
τηλεϊατρικής 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   

39 374700 

YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ΣΕ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

 www.haidari,gr  

40 374720 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Δράσεων Προαγωγής 
και Αγωγής της Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων 
- Μενεμένης για την Καταπολέμηση της 
Παχυσαρκίας και των Διαταραχών Πρόσληψης 
Τροφής στους Εφήβους 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 www.ampelokipi-
menemini.gr  
www.diatrofi-efivia.gr  

41 374772 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το 
Έργο “ΥΔΡΙΑ. Πρόγραμμα και στοχευόμενη 
δράση για την υγεία και τη διατροφή του 
Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μεθοδολογίας και αποτύπωση” 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ  www.hhf-greece.gr  

42 374851 
ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
- ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  www.patt.gov.gr  

43 376093 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.) 

 www.neaygeia.gr  

44 376600 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΡΕΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 http://www.nsph.gr/defaul
t.aspx?page=home 
 

45 376613 

Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση 
μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με 
έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση 
καινοτόμων μοριακών δεικτών 

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 http://www.nsph.gr/defaul
t.aspx?page=home 
 

46 376964 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ B, C ΚΑΙ HIV 
ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 www.uoa.gr  

47 380193 

«Ρέα Plus. Πρωτογενής Πρόληψη Παραγόντων 
Κινδύνου για την Αναπαραγωγική Υγεία και την 
Υγεία του παιδιού, καθώς και Πρώιμης 
Διάγνωσης Δεικτών Καρκινογένεσης και 
Γενοτοξικών Περιβαλλοντικών και Διατροφικών 
Παραγόντων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

  

http://www.mdmgreece.gr/
http://www.aua.gr/
http://www.haidari,gr/
http://www.ampelokipi-menemini.gr/
http://www.ampelokipi-menemini.gr/
http://www.diatrofi-efivia.gr/
http://www.hhf-greece.gr/
http://www.patt.gov.gr/
http://www.neaygeia.gr/
http://www.nsph.gr/default.aspx?page=home
http://www.nsph.gr/default.aspx?page=home
http://www.nsph.gr/default.aspx?page=home
http://www.nsph.gr/default.aspx?page=home
http://www.uoa.gr/
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV:  ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

Στην ενότητα που ακολουθεί περιλαμβάνεται η συνθετική αποτύπωση των κύριων 

συμπερασμάτων για το σύνολο των αξιολογούμενων πράξεων η οποία ακολουθεί τη λογική 

των βασικών αξιολογητικών ερωτημάτων, έτσι όπως αυτά αποτυπώθηκαν, εξειδικεύθηκαν, 

και παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες Ενότητες (Ενότητες Ι, ΙΙ & ΙΙΙ) της παρούσας Μελέτης. 

Παράλληλα, επιχειρείται η αποτύπωση προτάσεων για τον προγραμματισμό / σχεδιασμό 

μελλοντικών παρεμβάσεων Δημόσιας Υγείας.  

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  

 

Το σύνολο των αξιολογούμενων έργων Δημόσιας Υγείας, έως και το διάστημα εκπόνησης 

της παρούσας Μελέτης, διακρίνεται σε δύο (2) κατηγορίες ως προς την φάση/στάδιο 

υλοποίησης, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Το 50% σχεδόν του συνόλου των αξιολογούμενων 

πράξεων έχουν ολοκληρωθεί ενώ τα λοιπά βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να 

ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο. 

 

Τα ολοκληρωμένα έργα, παρουσιάζουν αυξημένη αποτελεσματικότητα, καθώς η επίτευξη 

των τεθέντων στόχων επιτεύχθηκε σε μεγάλο ποσοστό. Αντίστοιχα για τα έργα που 

βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα αποτύπωση των στοιχείων προόδου 

τους, απολογιστικών στοιχείων, αλλά και τις εκτιμήσεις των Δικαιούχων, όπως αυτές 

αποτυπώθηκαν στην έρευνα πεδίου που διεξήχθη στο πλαίσιο της παρούσας Μελέτης, το 

ποσοστό αποτελεσματικότητας θα είναι εξίσου μεγάλο. Συγκεκριμένα τα αξιολογούμενα 

έργα κάλυψαν πλήρως τους στόχους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου5 σε ποσοστό 

                                                
5
 Για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, οικονομικού ή/και φυσικού αντικειμένου έγιναν εκτιμήσεις των 

Δικαιούχων  με βάση τη μέχρι σήμερα πορείας υλοποίησης. 
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71,43%, μερικώς σε ποσοστό 26,53%, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 2% δεν φαίνεται να 

καλύπτει τους στόχους, ήτοι ένα έργο από τα σαράντα εννέα . 

Αναφορικά με τη βελτίωση που επήλθε στους τομείς / περιοχές που πραγματοποιήθηκαν 

οι δράσεις των αξιολογούμενων παρεμβάσεων, όπου αυτή μπορούσε να αποτιμηθεί στη 

φάση αυτή, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση. Συγκεκριμένα ποσοστό της τάξης του 

61% περίπου των φορέων υλοποίησης, θεωρεί πως επήλθε πλήρη βελτίωση, ποσοστό 

36,73% μερική και ποσοστό 2% καθόλου. Αντίστοιχα οι ομάδες στόχου – πληθυσμός των 

αξιολογούμενων πράξεων/έργων καλύφθηκε πλήρως σε ποσοστό 74% των παρεμβάσεων, 

ενώ δεν παρουσιάστηκαν σύμφωνα με τους Δικαιούχους υπερβάσεις Μοναδιαίου κόστους 

κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων..  

 
Κατά την υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων παρατηρήθηκαν αποκλίσεις οι οποίες 

σχετίζονται κυρίως με την εκτίμηση του εύρους της χρονικής διάρκειας των έργων και 

συνακόλουθα τον χρονοπρογραμματισμό υλοποίησης των επιμέρους υποέργων που 

συνθέτουν τη φύση των έργων / παρεμβάσεων και δευτερευόντως σε θέματα που άπτονται 

του προϋπολογισμού και της στόχευσης. Η χρονική διάρκεια των έργων αλλά και η ροή 

της χρηματοδότησης αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αποτελεσματικότητά τους. 

 
Οι φορείς υλοποίησης αντιμετώπισαν προβλήματα ή/και δυσκολίες κατά το στάδιο της 

υλοποίησης / εφαρμογής των έργων οι οποίες οφείλονται κυρίως στην πολυπλοκότητα 

και τις αυξημένες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης καθώς και στη ροή της 

χρηματοδότησης των έργων, ενώ σε ορισμένες των περιπτώσεων τα προβλήματα 

οφείλονταν στη συνεργασία των Δικαιούχων με ορισμένους εκ των Αναδόχων των 

Υποέργων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης.  

 

Ως κύρια προβλήματα ή/και δυσκολίες που αναφέρθηκαν κατά τη συνεργασία των 

Δικαιούχων με τους Αναδόχους, στις περιπτώσεις αυτές σημειώνονται, η χαμηλή ποιότητα 

των προσφερόμενων υπηρεσιών των Αναδόχων – δή σε ορισμένα υποέργα δημοσιότητας 

των έργων, καθώς και η μη ανταπόκριση των Αναδόχων στις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις λόγω γενικότερων οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπισαν οι 

Ανάδοχοι κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου που τους είχε ανατεθεί (π.χ πτώχευση 

εταιρειών). Ως κύριο αποτέλεσμα σημειώνεται η μη ολοκλήρωση ορισμένων υποέργων 

στο πλαίσιο των Πράξεων. Ως κυριότεροι λόγοι σημειώθηκαν οι καθυστερήσεις στην 

ολοκλήρωση των διαγωνισμών, στο πλαίσιο των Υποέργων Αναδοχής, τα προβλήματα / 

οι χρονικές καθυστερήσεις και η διαφοροποίηση του κόστους κατά την υλοποίηση των 

υποέργων. 
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Από το σχεδιασμό τους, τα αξιολογούμενα έργα περιελάμβαναν ενέργειες αξιολόγησης, 

είτε ως διακριτό υποέργο εξωτερικής αξιολόγησης είτε ως διακριτά Παραδοτέα εσωτερικών 

αξιολογήσεων (on going ή/και ex post) στο πλαίσιο των υποέργων της Πράξης. Για τα μισά 

περίπου αξιολογούμενα έργα, δεν είχαν προβλεφθεί ενέργειες εσωτερικών ή εξωτερικών 

αξιολογήσεων, κατά την υλοποίηση όμως των πράξεων εκπονήθηκαν είτε Μελέτες 

επιπτώσεων είτε Απολογιστικές Εκθέσεις Προόδου των Παρεμβάσεων αυτών. Τα ευρήματα 

που προέκυψαν κατά το στάδιο των εξωτερικών αξιολογήσεων για κάθε ένα από τα έργα 

που περιελάμβαναν υποέργο εξωτερικής αξιολόγησης, χρειάζεται να επικοινωνηθούν 

και να αξιοποιηθούν με σκοπό τον άρτιο σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων για τη Δημόσια 

Υγεία στο μέλλον. 

 

Από το σχεδιασμό τους τα αξιολογούμενα έργα παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης 

και προετοιμασίας. Οι επιστημονικές ομάδες Έργου που συγκροτήθηκαν από τους φορείς 

Υλοποίησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή των παρεμβάσεων υγείας ανταποκρίθηκαν 

στους στόχους εφαρμογής των παρεμβάσεων. Παρά ταύτα, αρκετές παρεμβάσεις των 

αξιολογούμενων έργων ως προς τη στρατηγική τους, έχουν το χαρακτήρα 

«αποσπασματικών» μεν «ολοκληρωμένων» δε πρωτοβουλιών.  

2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ/ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

Από την επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων και την ποιοτική ανάλυση των 

ευρημάτων της έρευνας πεδίου, προκύπτει υψηλή συσχέτιση των ειδικών στόχων των 

αξιολογούμενων έργων/πράξεων με τους γενικούς στόχους για την προάσπιση της 

Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού. Τα έργα, από το σχεδιασμό τους, εμπίπτουν στις 

κατηγορίες δράσεων που είχαν σχεδιασθεί στο πλαίσιο των Εθνικών Σχεδίων Δράσεων 

για τη Δημόσια Υγεία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών παρεμβάσεων, όπως 

δράσεις προαγωγής της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης, δράσεις κατά του 

καπνίσματος, δράσεις προώθησης της στοματικής υγείας, δράσεις ελέγχου ποιότητας και 

ασφάλειας τροφίμων, δράσεις πρόληψης και ελέγχου νοσημάτων-μεταδοτικών ασθενειών, 
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δράσεις προαγωγής του μητρικού θηλασμού κ.α. Η υλοποίηση μέρους των παρεμβάσεων 

συνδέεται και ανταποκρίνεται σε συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  

3. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

Τα αξιολογούμενα έργα παρουσίασαν μικρό βαθμό συνέργεια ή/και 

συμπληρωματικότητα με άλλα έργα του Άξονα Δημόσιας Υγείας. Στις περιπτώσεις εκείνες 

που διαπιστώθηκε άμεση συνέργεια (ανά δύο ή/και τρία έργα), αυτή διακρίνεται για τα 

νέα μοντέλα διασύνδεσης / συνεργασίας (ανοικτά σε όλους), που εφαρμόστηκαν στο 

πλαίσιο των συνεργειών των έργων αυτών.   

Αντίθετα ο υψηλός βαθμός συνεργασιών των Δικαιούχων με άλλους φορείς / 

οργανισμού Δημόσιας Υγείας αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό για το σύνολο σχεδόν των 

έργων. Οι συνεργασίες αφορούν κυρίως στους εξής φορείς: Υπουργείο Παιδείας, 

Περιφέρειες και Δήμους, Πανεπιστημιακά και μη Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εσωτερικού ή και Εξωτερικού, Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα 

Υγείας, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και σε μικρότερο βαθμό φορείς της κοινωνίας 

των πολιτών.  

4. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

Τα αξιολογούμενα έργα κρίνονται βιώσιμα, σε μεγάλο βαθμό, όχι αναφορικά με την 

χρηματοδότηση τόσο της συνέχισης τους, όσο σε σχέση με την παραχθείσα μεθοδολογία 

που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης και εφαρμογής των παρεμβάσεων 

προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. Κατά την υλοποίηση των έργων αξιοποιήθηκαν 

μεθοδολογίες και πρακτικές, οι οποίες εισήχθησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και οι 

οποίες διατρέχουν τα έργα από την εξειδίκευση της μεθοδολογικής τους προσέγγισης έως 

και την ανάλυση / αποτύπωση των ευρημάτων κάθε έργου. Κατά την υλοποίηση των έργων 

αξιοποιήθηκαν σε διαφορετικό βαθμό οι νέες τεχνολογίες, προωθήθηκαν νέες μορφές 

συνεργασιών και δικτύωσης των ενδιαφερόμενων μερών. Σκόπιμη θεωρείται η συνέχιση 

εφαρμογής παρεμβάσεων Δημόσιας Υγείας, με αξιοποίηση ιδιωτικών ή πόρων άλλων 

χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
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5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

Τα περισσότερα των αξιολογούμενων έργων, ειχαν από το σχεδιασμό τους, ως θεματικά 

προγράμματα προαγωγής της δημόσιας υγείας του πληθυσμού, περιελάμβαναν πολλαπλές 

και ποικίλες ενέργειες δημοσιότητας. Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό 82% περίπου 

των αξιολογούμενων έργων, περιελάμβαναν ενέργειες δημοσιότητας από το σχεδιαμό 

τους, ενώ για το 39% περίπου των έργων είχε προβεφθεί και αξιολόγηση των δράσεων 

αυτών. Αντίστοιχα για το ίδιο ποσοστό είχαν στοχοθετηθεί σχετικοί δείκτες δημοσιότητας.  

Αναφορικά με τις ενέργειες δημοσιοποίησης των έργων/πράξεων δημόσιας υγείας, 

ποσοστό 60% περίπου, έχει προβλέψει δράσης δημοσιοποίησης των ευρημάτων σε εθνικό 

ή διεθνές επίπεδο, μέσω κυρίως συμμετοχής και παρουσιάσεων σε συνέδρια ή 

δημοσίευσης σχετικών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Τέλος αναφορικά με τις 

δυνατότητες πρόσβασης των αποτελεσμάτων των έργων στο ευρύ κοινό σε ποσοστό 73% 

περίπου αναδείχθηκε πως τα αποτελέσματα των αξιολογούμενων έργων/πράξεων είναι 

προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, κυρίως μέσω των σχετικών διαδικτυακών σελίδων που 

έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων/πράξεων δημόσιας υγείας.  

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-

2020 

 

Με βάση την ενδελεχή ανάλυση των αξιολογούμενων έργων / πράξεων υγείας που 

αποτέλεσαν το αντικείμενο της παρούσας Μελέτης/Αξιολόγησης, συνδυαστικά για το 

σύνολο των έργων / πράξεων που υλοποιηθήκαν στο ΕΣΠΑ και στον Άξονα της Δημόσιας 

Υγείας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, αμέσως πιο κάτω παρατίθενται 

ορισμένες προτάσεις βελτίωσης και ανασχεδιασμού πράξεων / παρεμβάσεων για τη 

Δημόσια Υγεία του Πληθυσμού, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του νέου ΕΣΠΑ 
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 Ο προσδιορισμός της ομάδας στόχου των παρεμβάσεων στρατηγικά να 

προκύπτει από διατομεακές συνεργασίες και να γίνεται στη βάση των αναγκών του 

γενικού πληθυσμού της χώρας ή και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. Προτείνεται η 

συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για τον προσδιορισμό του πληθυσμού- στόχου των 

παρεμβάσεων δημόσιας υγείας για την περίοδο 2014-2020, με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων από το σύνολο των φορέων / οργανισμών που προάγουν τη Δημόσια 

Υγεία. 

 Η εξασφάλιση της συμμετοχής των ωφελούμενων στις παρεμβάσεις δημόσιας 

υγείας, αποτελεί σημαντική παράμετρο για την επιτυχή έκβαση των παρεμβάσεων. Η 

πληροφόρηση των ωφελούμενων, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος καθώς και η 

εφαρμογή δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις παρεμβάσεις δημόσιας 

υγείας, αναδεικνύονται καίριας σημασίας για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. 

Προτείνεται η σύσταση και λειτουργία Δικτύου – των αρμόδιων φορέων υλοποίησης / 

Δικαιούχων – και η λειτουργία μηχανισμού/παρατηρητηρίου για την προαγωγή της 

συμμετοχής των άμεσα και έμμεσα ωφελούμενων ανά παρέμβαση δημόσιας υγείας. 

 Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων και δή για δράσεις Δημόσιας Υγείας, αποτελεί μια 

δυναμική διαδικασία, η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση, των αποτελεσμάτων και την 

αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων των παρεμβάσεων. Προτείνεται η 

δημιουργία και εφαρμογή ενός ενιαίου και κεντρικού Συστήματος, το οποίο θα 

συλλέγει αφενός και θα επεξεργάζεται αφετέρου το σύνολο των παραγόμενων 

αποτελεσμάτων των δράσεων και θα παρακολουθεί (monitoring) την πορεία 

εφαρμογής και υλοποίησής τους με σκοπό την on going αξιολόγηση και 

ανατροφοδότηση των παρεμβάσεων ή και τροποποίηση σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες παρατηρηθούν αποκλίσεις από τις αρχικές επιδιώξεις (feedback). 

 Προτείνεται η ανάπτυξη μοντέλων – τύπων παρεμβάσεων προαγωγής υγείας σε 

περιφερειακό επίπεδο και η εφαρμογή στο σύνολο των οργανισμών δημόσιας υγείας 

της χώρας, ώστε τα προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας να έχουν πανελλήνια 

εμβέλεια. 
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Τέλος είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι παραχθείσες μεθοδολογίες και τα 

παραγόμενα μεθοδολογικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης και 

εφαρμογής των παρεμβάσεων προαγωγής της δημόσιας υγείας και παράλληλα να 

αξιοποιηθεί το μοντέλο συνεργασίας Φορέων Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (ΝΠΔΔ 

ή/και ΝΠΙΔ) με φορείς της κοινωνίας των Πολιτών. 
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