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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ενιαίων διαδικασιών έκδοσης Εγκυκλίων για Παγκόσμιες 

και Διεθνείς Ημέρες / Εβδομάδες για θέματα υγείας». 

          

 

       Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής 

Υγείας και Πρόληψης, σύμφωνα με την παρ.3 δ του άρθρου 19 του Π.Δ. 106 (ΦΕΚ 

173/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», που έχει αρμοδιότητα για 

θέματα ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο σχεδιασμού 

και υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης, καθώς και των 

προγραμμάτων και δράσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, ενημερώνει 

για τα ακόλουθα: 
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1) Το Υπουργείο Υγείας έως το 2014 με την αρμόδια Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και 

Πληροφόρησης (σύμφωνα με τον προηγούμενο Οργανισμό του Υ.Υ.), διαχειριζόταν 

την έκδοση εγκυκλίων για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και την Παγκόσμια Ημέρα 

κατά του Καπνίσματος του Π.Ο.Υ., ενώ άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου εξέδιδαν ή 

εκδίδουν  κατά περίπτωση άλλες Εγκυκλίους Παγκοσμίων Ημερών  για θέματα 

Δημόσιας Υγείας, όπως για τον Μητρικό Θηλασμό, τα Εμβόλια κ.λ.π. (από τη Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας), για την Εθελοντική Αιμοδοσία (από την Διεύθυνση Ανάπτυξης 

Μονάδων Υγείας) κ.ο.κ. 

       Παράλληλα, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους, διάφοροι εποπτευόμενοι φορείς 

του Υ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) εξέδιδαν έγγραφα για Παγκόσμιες Ημέρες χωρίς 

απαραίτητα να υφίσταται συντονισμός και συνεργασία με τις συναρμόδιες Δ/νσεις του 

Υ.Υ.  π.χ. για το AIDS, φυματίωση, κ.λ.π. το ΚΕΛΠΝΟ, για τα ναρκωτικά ο ΟΚΑΝΑ 

κ.λ.π. 

       Αντίστοιχα λόγω αρμοδιότητας ως προς το επιστημονικό αντικείμενο, 

Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρίες, εξέδιδαν σχετικά έγγραφα και διαμόρφωναν σχετικό 

υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), για Παγκόσμιες Ημέρες. 

       Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την απουσία μιας ενιαίας πολιτικής για τη διαχείριση 

και αξιοποίηση των Παγκόσμιων και Διεθνών Ημερών / Εβδομάδων για την ανάπτυξη 

ενεργειών και δράσεων που σχετίζονται με την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού, συμβάλλοντας στην πρόληψη και 

στην προαγωγή της υγείας των πολιτών. Επίσης διαπιστώθηκε, έλλειψη συντονισμού, 

επικάλυψη ενεργειών, περιορισμός στη διάχυση πληροφορίας κυρίως σε φορείς 

αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων (π.χ. ΟΤΑ, σχολεία, ΜΚΟ, Εκκλησία κ.λ.π.), ενώ 

συχνά δεν ήταν εφικτή η ενεργοποίηση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας προς την κατεύθυνση αυτή. 

       Παράλληλα παρατηρείται απουσία διαδικασιών σε επίπεδο συλλογής και 

αξιοποίησης πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και συνεργασίας μεταξύ 

συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται επαρκώς  

και καταλλήλως, η φιλοσοφία, οι αρχές, οι στόχοι αλλά και τα προτεινόμενα μέτρα και 

οδηγίες που τίθενται από τους Διεθνείς Οργανισμούς, ενόψει των εκστρατειών 

ενημέρωσης που βασίζονται στις Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες / Εβδομάδες.  

       Στο πλαίσιο των ανωτέρω και σε συνέχεια σχετικής εισήγησης (λόγω 

αρμοδιότητας) του τμήματος Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Δ/νσης Π.Φ.Υ.& Π., 

έγινε καταγραφή των Παγκόσμιων και Διεθνών Ημερών / Εβδομάδων (Π-Δ.Η/Ε) που 
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σχετίζονται με ευρύτερα θέματα υγείας και σχετικών κοινωνικών διαστάσεων, όπως 

αυτές έχουν εγκριθεί και αναγνωριστεί από Παγκόσμιους και Διεθνείς Οργανισμούς 

όπως τον Ο.Η.Ε., τον Π.Ο.Υ., την UNISEF, τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης κ.λ.π.  

       Ακολούθως, με το συντονισμό της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 

Υπηρεσιών Υγείας και τη συνεργασία της συναρμόδιας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 

καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του Υ.Υ., διαμορφώθηκε «ΠΙΝΑΚΑΣ:  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ / ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΩΝ» (συν. 1). 

       Στον εν λόγω πίνακα καταγράφονται σε στήλες η ημερομηνία  των Π-Δ.Η/Ε, η 

ονομασία αυτών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, ο αρμόδιος Παγκόσμιος Οργανισμός 

ή Φορέας, καθώς και οι συναρμόδιες υπηρεσίες  και εποπτευόμενοι φορείς του Υ.Υ. 

που σχετίζονται με την Π-Δ.Η/Ε. 

       Οι αναφερόμενες Π-Δ.Η/Ε ομαδοποιούνται στις κατηγορίες α) για την υγεία - 

ευεξία β) για νοσογόνες καταστάσεις, γ) για οικογένεια - μητρότητα – παιδί και δ) για 

ψυχοκοινωνικά – ανθρωπιστικά θέματα. 

       Στο πλαίσιο διαμόρφωσης μίας ενιαίας πολιτικής για την αξιοποίηση των Π-Δ.Η/Ε 

η Δ/νση Π.Φ.Υ.& Π.,  τμήμα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης , σε συνέχεια σχετικών 

εισηγήσεων και υλικού από συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εξέδωσε τις ακόλουθες 

Εγκυκλίους: 

α) την αρ. πρωτ. Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/2015/Γ.Π.οικ.23462/31-3-2015 ΑΔΑ:71ΠΘ465ΦΥΟ-

ΗΟΚ,   Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 7 Απριλίου 2015, με θέμα  «Ασφάλεια Τροφίμων». 

β) την αρ. πρωτ. Γ3δ/Δ.Φ.1.2.αΦΑΥ9//2015/Γ.Π.οικ.28500/20-4-2015 

ΑΔΑ:ΩΙ94465ΦΥΟ-Τ66, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών 2015, με θέμα 

«Μείωση του εμβολιαστικού κενού» (close the immunization gap). 

γ) την αρ. πρωτ. Γ3δ/ΔΦ.1.2αΦΑΥ9/2015/Γ.Π.οικ.31683/30-4-2015 

ΑΔΑ:6ΙΞΗ65ΦΥΟ-6ΓΥ, Παγκόσμια Εβδομάδα του Ο.Η.Ε. για την Οδική Ασφάλεια 

με θέμα «Σώστε Παιδικές Ζωές με την οδική ασφάλεια» (SaveKidsLives with road 

safety). 

δ) την αρ. πρωτ. Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/2015/Γ.Π.οικ.38648/25-5-2015 ΑΔΑ:ΩΚΠΗ65ΦΥΟ-

ΦΙ5,  Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος 31 Μαΐου 2015, με θέμα «Εξάλειψη 

του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού» (Stop illicit trade of tobacco 

products). 

 

ΑΔΑ: 6Μ9Ε465ΦΥΟ-ΤΦ8



4 

 

ε) την αρ. πρωτ. Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/2015/Γ.Π.οικ.43249/9-6-2015 ΑΔΑ:Ω44Γ465ΦΥΟ-

ΣΟΨ,  Διεθνή Ημέρα «Κατά της Επιθετικότητας ενάντια σε Αθώα Παιδιά (ως 

θύματα)» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,  4 Ιουνίου 2015, (International Day of 

Innocent Children Victims of Aggression). 

στ) την αρ. πρωτ. Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/2015/Γ.Π.οικ.45035/16-6-2015 ΑΔΑ:6ΒΧΚ465ΦΥΟ-

7Χ4,  Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 14-6-2015, με θέμα «Σας ευχαριστώ για 

τη διάσωση της ζωής μου» (Thank you for saving my life). 

 

       Σε συνέχεια των ανωτέρω και προκειμένου να διαμορφωθεί ένας ενιαίος τρόπος 

καθορισμού διαδικασιών για την έγκαιρη και αποτελεσματική έκδοση των 

σχετικών Εγκυκλίων, το τμήμα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, της Δ/νσης 

Π.Φ.Υ.& Π.,  ενημερώνει για τα ακόλουθα: 

1) Στις Εγκυκλίους για τις Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες / Εβδομάδες που 

εκδίδονται, αποτυπώνονται αρχικώς βασικά στοιχεία για την εν λόγω Ημέρα, τον 

φορέα και το θέμα αυτής. Ακολούθως καταγράφονται σε ενότητες: 

 η φιλοσοφία, η στρατηγική και οι αρχές της κατά περίπτωση ενημερωτικής 

εκστρατείας,  

 τα βασικά δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και 

Εθνικό επίπεδο που αναδεικνύουν και τεκμηριώνουν το θέμα και τις 

Υγειονομικές και κοινωνικές διαστάσεις αυτού,  

 η ανάπτυξη, η οργάνωση και η υλοποίηση ενεργειών δράσεων και 

παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επαγγελματιών υγείας, 

στελεχών διοίκησης, ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και του ευρύτερου 

κοινού, 

 η αναφορά σε ειδικότερες παρεμβάσεις που σχετίζονται  με τον μαθητικό 

πληθυσμό και το παιδί,  

 η λήψη μέτρων πρόληψης, η διενέργεια παρεμβάσεων σε επίπεδο υγείας καθώς 

και η ευαισθητοποίηση στην τήρηση σχετικής νομοθεσίας και διατάξεων, 

 η αναφορά σε έντυπο υλικό αγωγής υγείας, καθώς και σε ιστοτόπους που 

παρέχουν σχετική έγκυρη πληροφόρηση. 

       Στις εν λόγω Εγκυκλίους επισυνάπτονται κείμενα που έχουν χαρακτήρα 

Μηνύματος για τις Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες / Εβδομάδες, με περιγραφή τον 

στόχων, τη λήψη μέτρων, την καταγραφή συστάσεων σε φορείς και υπηρεσίες, καθώς 

ΑΔΑ: 6Μ9Ε465ΦΥΟ-ΤΦ8



5 

 

και την παροχή οδηγιών σε επαγγελματίες και πολίτες. Παράλληλα οι εν λόγω 

Εγκύκλιοι και το σχετικό υλικό αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας, 

http://www.moh.gov.gr, στην ενότητα «Για τον Πολίτη». 

  

 

2) Οι Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες / Εβδομάδες, ανάλογα με το θέμα τους, 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα Διευθύνσεων του Υ.Υ., σε ειδικούς εποπτευόμενους 

φορείς που αναπτύσσουν σχετικό έργο, καθώς και σε κατά περίπτωση εθνικές ή ειδικές 

επιτροπές που διαμορφώνουν πολιτικές για θέματα υγείας, νοσημάτων και σχετικών 

παρεχόμενων κατευθύνσεων. Οι συναρμόδιες αυτές υπηρεσίες διαθέτουν εμπειρία, 

ειδική γνώση για την πρόληψη και διαχείριση νοσογόνων καταστάσεων, και την 

προαγωγή της υγείας, διαμορφώνουν και παρακολουθούν την ανάπτυξη των σχετικών 

πολιτικών και έχουν σχετικό υλικό Αγωγής Υγείας. 

       Ως βασικός στόχος της ενιαίας πολιτικής για τις Π-Δ.Η/Ε., είναι η αξιοποίηση 

όλης αυτής της δυναμικής των φορέων και ο συντονισμός αυτών, προκειμένου να 

τεθούν οι βάσεις για ουσιαστικές και αποτελεσματικές εκστρατείες ενημέρωσης με 

αφορμή τις Εγκυκλίους που εκδίδονται. 

 

 

3) Στο πλαίσιο των ανωτέρω, καλούνται οι κατά περίπτωση συναρμόδιες 

υπηρεσίες, Εθνικές Επιτροπές και φορείς του Υ.Υ., (όπως αναφέρονται στο 

συνημμένο πίνακα), καθώς και οι Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, να παρέχουν 

εγκαίρως, εγγράφως και ηλεκτρονικώς προς το τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και 

Πρόληψης, της Δ/νσης Π.Φ.Υ.& Π. τα στοιχεία που αναλυτικά παρουσιάζονται 

στην προαναφερόμενη ενότητα 1, δίνοντας έμφαση σε στατιστικά δεδομένα 

κυρίως για την Ελλάδα, σε προτάσεις για ενέργειες και δράσεις, στην επιμέλεια 

διαμόρφωσης του κατά θέμα Μηνύματος, την παροχή συμβουλών και οδηγιών 

διατυπωμένων κατανοητά για τις υπηρεσίες και τους πολίτες, την γνωστοποίηση 

σχετικών ιστοσελίδων, την ενημέρωση της αντίστοιχης δικής τους ιστοσελίδας με 

ενημερωτικό υλικό για την Ημέρα, καθώς και την διάθεση σχετικού υλικού 

Αγωγής Υγείας (αφίσες, ενημερωτικά έντυπα, σπότ, κ.λ.π.).  
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4) Δεδομένου ότι η κατανομή στον χρόνο των Π-Δ.Η/Ε., υπαγορεύει την 

αναγκαιότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών για την πλήρη και έγκαιρη σύνταξη 

και έκδοση Εγκυκλίων, προκειμένου αυτές να φθάσουν στους αποδέκτες τους το 

συντομότερο δυνατόν, (ώστε να υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης συνεργασιών σε κάθε 

επίπεδο αλλά  και οργάνωσης σχετικών δράσεων και ενεργειών), οι αναφερόμενοι 

συναρμόδιοι φορείς καλούνται να αποστέλλουν το σχετικό υλικό που αναφέρεται 

στην ενότητα 3, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία της σχετικής Π-

Δ.Η/Ε.  

       Η επεξεργασία του διαβιβαζόμενου υλικού, η διαμόρφωση των εγκυκλίων (με την 

πλαισίωση περαιτέρω πληροφοριών και προτάσεων), καθώς και η υπογραφή αυτών 

από την ηγεσία του Υπουργείου, απαιτεί περίπου ένα (1) μήνα, ενώ η αποστολή αυτών 

στους αποδέκτες είναι χρονοβόρα, γεγονός που εμποδίζει τον έγκαιρο σχεδιασμό των 

όποιων ενεργειών (πολλές φορές φθάνει εκπρόθεσμα).  

       Με την έκδοση των Εγκυκλίων το γραφείο τύπου του Υ.Υ. προβαίνει στην 

διαμόρφωση σχετικού Δελτίου Τύπου προκειμένου να επιτευχθεί άμεση ενημέρωση 

και δημοσιοποίηση της Π-Δ.Η/Ε., ενώ παράλληλα αποστέλλεται στους 

αντιπροσωπευτικότερους  ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της χώρας. 

       Στον συνημμένο Πίνακα αναγράφονται Π-Δ.Η/Ε. για τις οποίες δεν θα εκδίδεται 

σχετική Εγκύκλιος, παρά μόνο Δελτίο Τύπου από το Υ.Υ. και επομένως οι 

παρεχόμενες από τους φορείς πληροφορίες διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ/νση Π.Φ.Υ. 

& Π. για περαιτέρω ενέργειες. 

       Οι σχετικές Εγκύκλιοι, σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από 

συνεργασία των συναρμόδιων Δ/νσεων του Υ.Υ., δύναται να εκδίδονται από κοινού. 

     Οι αρμόδιοι κατά περίπτωση εποπτευόμενοι φορείς του Υ.Υ., καθώς και οι 

Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, καλούνται να συνεργάζονται πρωταρχικώς με τις 

αρμόδιες Δ/νσεις του Υ.Υ. για το σκοπό αυτό και να ενημερώνουν τους ιστοτόπους 

τους με το ανάλογο υλικό. 

 

       Τελικός αποδέκτης των σχετικών εγγράφων και υλικού είναι:  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, 

Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας & Πρόληψης, τηλ: 213216-1617/1622/1623, e-mail: 

pfy4@moh.gov.gr, fax: 210 5230577. 
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Οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου καλούνται για την πιστή εφαρμογή των 

αναφερομένων, καθώς και για την κατά περίπτωση υλοποίηση των προτεινόμενων 

ενεργειών. 

 

Συνημμένα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ με Παγκόσμιες - Διεθνείς Ημέρες (φυλ. 2) 

 

 

                                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                                 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   

 

 

 

                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ                                                                     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 

 

1. Γραφεία Διοικητών των Υ.Π.Ε. 

2. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λ.Κηφισίας 39, Τ.Κ. 15123 

3. ΚΕΕΛΠΝΟ Αγράφων 3-5 Μαρούσι, Τ.Κ. 15123 

4. ΕΚΑΒ Τέρμα οδού Υγείας – Χολαργός, Τ.Κ. 11527 

5. ΕΟΦ Μεσογείων 284 – Χολαργός, Τ.Κ. 15562 

6. Ι.Φ.Ε.Τ. 18
ο
 χιλ. Λ. Μαραθώνα, Τ.Κ. 15351  

7. ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Τ.Κ. 10433 

8. ΚΕΘΕΑ Σορβόλου 24, Τ.Κ. 11636 

9. Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Νοταρά 58, Τ.Κ. 10683 

10. Ε.Κ.Ε.ΔΙ. Πλουτάρχου 3, Τ.Κ. 10675 

11. Ε.Ο.Μ. Αν. Τσόχα 5,  Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11521 

12. Ε.Κ.Ε.Α. Χρ. Μάντικα 7 Αχαρναί, Τ.Κ. 13678 

13. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π. «Αγία Σοφία», Παπαδιαμαντοπούλου και 

Θηβών 1 , Τ.Κ. 11527 

14. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23. Τ.κ. 11528, Αθήνα (Ενημέρωση Ι.Ε) 

15. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πλουτάρχου 3 και Υψηλάντους, τκ. 10675, 

Αθήνα   
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16. Ένωση  Νοσηλευτών Ελλάδας  (Ενημέρωση Μελών ) Βασ. Σοφίας 47, τ.κ. 

10676, Αθήνα   

17. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών –των  (Ενημέρωση Μελών ) Αρ. Παππά 2, τ.κ. 

11521, Αθήνα 

18. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών –τριών  (Ενημέρωση Μελών) 

Παπαρηγοπούλου 15, τ.κ. 10561, Αθήνα  

19. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών, Λ. Αλεξάνδρας 34, Τ.Κ. 11473 

20. Αρμόδιες Δ/νσεις του Υ.Υ.: 

α. Κ.Ε.Σ.Υ.,  Μακεδονίας 8 

β. Δ/νση Δημόσιας Υγείας (σε όλα τα τμήματα, με παράκληση να 

ενημερωθούν οι Εθνικές Επιτροπές αρμοδιότητάς τους) 

γ. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Τμήμα Α΄) 

δ. Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας (όλα τα τμήματα) 

ε. Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (σε όλα τα τμήματα, με 

παράκληση να ενημερωθούν οι Εθνικές Επιτροπές αρμοδιότητάς τους) 

στ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας ((σε όλα τα τμήματα, με 

παράκληση να ενημερωθούν οι Εθνικές Επιτροπές αρμοδιότητάς τους)) 

ζ. Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας (σε όλα τα τμήματα, με παράκληση να 

ενημερωθούν οι Εθνικές Επιτροπές αρμοδιότητάς τους) 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 

 

1.   Γραφ. Υπουργού Υγείας 

1. Γραφ. Αναπλ. Υπουργού Υγείας 

2.  Γραφ. Γενικών Γραμματέων (2) 

3. Γραφ. Προιστ. Γεν Δ/νσεων του Υ.Υ. (3) 

4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με παράκληση να αναρτηθεί στον 

ιστότοπο του Υ.Υ., Δ/νση Π.Φ.Υ. Τμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων , ενότητα 

Εγκύκλιοι) 

5. Διεύθυνση Π.Φ.Υ & Πρόληψης (Τμήμα Δ’) (15)         
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