
Διαφάνεια και Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός στην Υγεία

Σωτηρία Παπαδοπούλου 

Προϊσταμένη της Περιφερειακής Υπηρεσίας 
Σερρών της ΕΑΔ
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Οφέλη της Ψηφιακής Υγείας 
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Η Ψηφιακή Υγεία αποτελεί :
✓ένα σημαντικό παράγοντα στον μετασχηματισμό

του κλάδου της υγείας
✓ένα εύχρηστο εργαλείο στη διασφάλιση της

διαφάνειας και την καταπολέμηση των
φαινομένων απάτης και διαφθοράς.



Οφέλη της Ψηφιακής Υγείας 
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Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως 
εργαλείο ελέγχου σε φορείς υγειονομικής 

περίθαλψης οδηγεί σε αποτελεσματικότερους, 
συντομότερους και πιο ολοκληρωμένους ελέγχους.



Συνεργασία φορέων κατά της πανδημίας

Από την έναρξη της πανδημίας η Περιφερειακή Υπηρεσία
Σερρών της ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους κατά τους οποίους
χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές εφαρμογές της ψηφιακής
υγείας. Παράλληλα, συνεργάστηκε με τους κάτωθι αρμόδιους
φορείς στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
SARS-CοV-2

• Υπουργείο Υγείας και Υγειονομικές Περιφέρειες

• Διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας

• Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των 
Π.Ε. της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ.
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Συνεργασία φορέων κατά της πανδημίας

• Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. 
Σερρών της Π.Κ.Μ.

• ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε. 

• Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
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Δράση της ΕΑΔ σε υγειονομικούς φορείς

Από την έναρξη της πανδημίας εκδόθηκαν 105 εντολές ελέγχου
για την Π.Υ. Σερρών, βάσει των οποίων διενεργήθηκαν έλεγχοι
σε περισσότερα από 1000 αντικείμενα ελέγχου, ως προς τη
συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις σχετικά με τον
περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19:
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Δράση της ΕΑΔ σε υγειονομικούς φορείς

1η Μελέτη Περίπτωσης

Διενεργήθηκαν συστημικοί έλεγχοι σε 7
εμβολιαστικά κέντρα των Γενικών
Νοσοκομείων της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ.
και των Π.Ε. της Π.Α.Μ.Θ. ως προς την τήρηση της
προβλεπόμενης διαδικασίας εμβολιασμού, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο «Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο
Εμβολιασμού κατά της COVID-19» και βάσει των νομοθετικών
ρυθμίσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
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Δράση της ΕΑΔ σε υγειονομικούς φορείς

Ειδικότερα, οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν:
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στη διασφάλιση της δίκαιης πρόσβασης κατά την 1η και 2η φάση του 
εμβολιασμού (κατά το χρονικό διάστημα από 08-01-2021 έως 23-01-2021) 

στην υλοποίηση προσαρμοστικών ενεργειών σε τυχόν ανακύπτοντα 

θέματα κατά τη διαδικασία του εμβολιασμού 

στην ύπαρξη διαρκούς συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των 

αρμοδίων υπηρεσιών, επιτροπών και οργάνων των νοσοκομείων 

στην ορθή διαχείριση των εμβολίων



Δράση της ΕΑΔ σε υγειονομικούς φορείς

Συμπεράσματα των ελέγχων:
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κατά το ως άνω χρονικό διάστημα διασφαλίστηκε η δίκαιη πρόσβαση των 
πολιτών, στον εμβολιασμό κατά της νόσου Covid – 19

οι υπεύθυνοι για τον εμβολιασμό προέβησαν σε προσαρμοστικές ενέργειες 
και ανταποκρίθηκαν σε θέματα που προέκυψαν κατά την εμβολιαστική 
διαδικασία

υπήρξε συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, επιτροπών και 
οργάνων των νοσοκομείων καθώς και με τις υπερκείμενες αρχές για την 
υλοποίηση της εμβολιαστικής διαδικασίας

υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις απωλειών εμβολιαστικών δόσεων που 
σε κάθε περίπτωση είχαν γνωστοποιηθεί στη Διοίκηση της αρμόδιας ΥΠΕ



Δράση της ΕΑΔ σε υγειονομικούς φορείς

2η Μελέτη Περίπτωσης

Τον Οκτώβριο του 2021 διενεργήθηκαν συστημικοί έλεγχοι σε 2
εμβολιαστικά κέντρα της Π.Α.Μ.Θ, τα οποία επιλέχθηκαν βάσει
κριτηρίων Αξιολόγησης Διακινδύνευσης. Ειδικότερα,
διενεργήθηκε έλεγχος της εμβολιαστικής διαδικασίας:

➢ ως προς την έκδοση βεβαιώσεων εμβολιασμού

➢ τον κίνδυνο παραλείψεων των απαιτούμενων και
καθορισμένων ενεργειών κατά την εμβολιαστική διαδικασία.

Επίσης, οι έλεγχοι αφορούσαν στην τήρηση της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού από το προσωπικό των
δομών υγείας.
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Δράση της ΕΑΔ σε υγειονομικούς φορείς

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι, οι υπεύθυνοι των
εμβολιαστικών κέντρων στην πλειοψηφία τους προέβησαν σε
προσαρμοστικές ενέργειες και ανταποκρίθηκαν σε θέματα που
προέκυψαν κατά την εμβολιαστική διαδικασία προκειμένου:
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• να καλυφθούν τα κενά των ακυρωμένων ραντεβού για
εμβολιασμό

• να μη μείνουν αδιάθετες δόσεις εμβολίου κατά της νόσου
COVID-19



Δράση της ΕΑΔ σε υγειονομικούς φορείς

3η Μελέτη Περίπτωσης

Διενεργήθηκαν συστημικοί έλεγχοι σε 3 δημόσιες υπηρεσίες τον
Σεπτέμβριο του 2021 ως προς:

12

την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από COVID-19 σε μη
εμβολιασμένους υπαλλήλους κατά τον αρχικό χρόνο
εφαρμογής του

τον δειγματοληπτικό έλεγχο γνησιότητας των
πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης των υπαλλήλων



Δράση της ΕΑΔ σε υγειονομικούς φορείς

Συμπεράσματα :

Κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι όροι και οι
προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας τηρήθηκαν, εν μέρει,
με καθυστερήσεις και παραλείψεις.

Η Ε.Α.Δ. επενέβη προβαίνοντας σε αυστηρές συστάσεις προς:

➢ τις Διευθύνσεις Διοικητικού των ελεγχόμενων υπηρεσιών
περί της διενέργειας τακτικών ελέγχων στα επιμέρους
Τμήματα

➢ τους αρμόδιους Τμηματάρχες, για την ορθή εφαρμογή των
σχετικών διατάξεων με στόχο την προστασία της δημόσιας
υγείας.
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Δράση της ΕΑΔ σε υγειονομικούς φορείς

Επιπρόσθετα διενεργήθηκαν έλεγχοι σε ιδιωτικούς φορείς
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας
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Ιατρεία

Οδοντιατρεία

Ιδιωτικές 
Κλινικές

Διαγνωστικά 
Εργαστήρια

Φαρμακεία



Δράση της ΕΑΔ στο πλαίσιο της πανδημίας

Μονάδες 
Φροντίδας 

Ηλικιωμένων

Παιδότοπους

ΚΔΑΠ, 
ΚΔΑΠμεΑ

Παιδικές 
εξοχές

Δομές 
Πρόνοιας
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Δράση της ΕΑΔ στο πλαίσιο της πανδημίας

Δημόσιες 
Υπηρεσίες

Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς

Τράπεζες

Κομμωτήρια & 
Κέντρα Αισθητικής

Κ.Υ.Ε. & Εμπορικά 
Καταστήματα

Γυμναστήρια & 
Χώρους Άθλησης
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Προτάσεις διευκόλυνσης του ελεγκτικού έργου

Τα περαιτέρω βήματα που είναι δυνατόν να διευκολύνουν το
ελεγκτικό έργο στο πεδίο της δημόσιας υγείας, με γνώμονα την
ηθική χρήση και το σεβασμό του ιατρικού απορρήτου και
έχοντας ως στόχο όχι μόνο την καταστολή αλλά πρωτίστως την
πρόληψη των φαινομένων απάτης και διαφθοράς, είναι:

✓ η επικαιροποίηση των ελεγκτικών μεθοδολογιών και
εργαλείων

✓ η διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα των
πληροφορικών συστημάτων

✓ η διάχυση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που
διενεργούνται από διαφορετικούς ελεγκτικούς φορείς
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Προτάσεις διευκόλυνσης του ελεγκτικού έργου

Είναι απαραίτητη η ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων 
ώστε να επιτυγχάνεται:

✓ η διασφάλιση της ομαλής & απρόσκοπτης ροής
πληροφοριών

✓ η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου

✓ η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επανατροφοδότηση

✓ η αποτίμηση του ελεγκτικού έργου και η συγκέντρωση
στατιστικών στοιχείων
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
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