




Η Πανδημία έχει 
προκαλέσει παγκόσμια 

κρίση





Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος











ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ταχεία καθιέρωση διεθνούς συντονισμού 
και επιχειρησιακής υποστήριξης

Βελτίωση της ετοιμότητας και της 
απόκρισης της χώρας

Επιτάχυνση της έρευνας και της 
καινοτομίας με προτεραιότητα



European Centre for Disease 
Prevention and Control

• An agency of the 
European Union

• situation update, 

• epidemiological curve

• current risk assessment
and global distribution

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation
https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china


Basic information about the virus, symptoms, prevention 
and transmission

Personal protective equipment (PPE)



Στην Ελλάδα 

• Υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός 

• Υπάρχει τεχνογνωσία 

• Υπάρχει εμπειρία



Στην Ελλάδα 

• Εργαστήρια ταυτοποίησης 

• Υπάρχει υλικό προστασίας 

• Υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι νοσηλείας και 
καραντίνας



Μία από τις πρώτες επιστημονικές 
δραστηριότητες



Μεταπτυχιακό Διαχείρισης Κρίσεων 
στον Τομέα Υγείας

• 31-12-19 

Ανακοινώνει η Κίνα, 
τοπική επιδημία 
γρίπης στην Wuhan, 
στην επαρχία 
Χουμπέι με έναν νέο 
Ίο.

• 7 Ιανουαρίου 
2020

Οι Κινεζικές αρχές 
επιβεβαίωσαν ότι 
είχαν αναγνωρίσει 
έναν νέο (νέο) 
Κορωνοϊό ως την 
αιτία της 
πνευμονίας. 

Η προτεινόμενη 
ενδιάμεση ονομασία 
του ιού είναι 2019-
nCoV



ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
• Στις 26 Φεβρουαρίου 2020 έχουμε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα 

και στις 5 Μαρτίου τα κρούσματα έχουν γίνει 31 
• Στις 9/ 10 και 11 Μαρτίου 2020 συγκροτείται Η Επιτροπή 

Διαχείρισης Της Πανδημίας (Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων) στην 
Περιφέρεια της Αττικής και με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δημιουργείται κοινή 
Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσης 



call center 1110
• Στις 16 Μαρτίου Ξεκινά την 

λειτουργία του το call
center 1110

• Σε ειδικές εγκαταστάσεις 
με υψηλή τεχνολογική 
υποδομή

❖ 91 Εθελοντές Ιατροί 
❖ 21 Ψυχολόγοι
❖ 25 Agents

ΣΥΝΟΛΟ   137 άτομα  
24ωρες το 24ωρο



call center 1110



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

• Ιατρικά θέματα αναφορικά με τον κορoνοϊο,
• Οδηγίες για ψυχολογική υποστήριξη,
• Θέματα Κοινωνικής Παρέμβασης,
• Καταγγέλλει φαινόμενα αισχροκέρδειας
• Ανήκει στην νέα κατηγορία “υποστήριξη φροντιστών ατόμων με άνοια και 

alzheimer”
• Η Κατηγορία της ψυχολογικής - συμβουλευτικής υποστήριξης για γονείς και παιδιά,
• Η Ενδοοικογενειακή βία.

Το 55% των κλήσεων έγιναν από γυναίκες, εναντι του 45% των ανδρών.
Τέλος, οι επικοινωνίες έγιναν στο μεγαλύτερο ποσοστό από τον Νομό 

Αττικής 88% και αμέσως μετά ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 3%.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΗΣΕΩΝ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Σημαντικά Στατιστικά Στοιχεία

Συνολικές 

Εισερχόμενες 

101.882 κλήσεις



Πρώτο και δεύτερο κύμα
Πανδημίας



ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ 

01/09 ΕΩΣ 12/10



Κρούσματα Επικράτειας και Περιφέρειας
Αττικής από 01/07/2020 έως 12/10/2020



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 

12/10



ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ “ΕΡΜΗΣ”

➢ Οργανώνεται η υποδομή του Κέντρου Επιχειρήσεων του  
Επιχειρησιακού Σχεδίου Ερμής από την ομάδα διαχείρισης 
κρίσεων

➢ Ακολούθως οργανώνονται οι Κινητές Ομάδες Επίσκεψης 
Σπίτι ( ΚΟΕΣ) και ξεκινά η δειγματοληψία σε συνεργασία με τον 
ΕΟΔΥ Ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων και εξέταση με την τεχνική 
PCR στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο  το 
Κέντρο Εθνικής Αιμοδοσίας .



ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΠΙΤΙ    
( ΚΟΕΣ)



Εκπαίδευση  πληρωμάτων   ΚΟΕΣ  
ΙΑΤΡΟΙ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  ΠΕ/ΤΕ



ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΠΙΤΙ    
( ΚΟΕΣ)







Έχει ειπωθεί ότι τίποτα δεν 
θα είναι ίδιο μετά που η 

πανδημία αυτή θα
καταλαγιάσει. 

Ισχύει για όλους σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό, φαίνεται όμως να
ισχύει ιδιαίτερα για τους 

επαγγελματίες υγείας. 



Στόχος μας



COMPARISON OF GLOBAL 

CASES



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1.   Συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.
2.   Καταγραφή όλων των ευπαθών ομάδων της Αττικής 

(Γηροκομεία ,μονάδες   κοινωνικής προσφοράς και λοιπά).

3.  Αξιολόγηση των τηλεφωνικών κλήσεων από την Ομάδα 
Διαλογής του  Κέντρου Επιχειρήσεων με τις επισκέψεις σε 
μεμονωμένα, άτομα ευπαθή και με κοινωνικά προβλήματα.

4.Κοινωνικές δομές της Εκκλησίας.
5. Αξιολόγηση των υπολοίπων δομών όπως κατασκηνώσεις και 

λοιπά.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A. Δομές 52 δείγματα    κατ οίκον538
δείγματα 3381

B. Δομές 44 δείγματα    κατ οίκον375
δείγματα 2564

Γ.Σ.5945



ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 



Δόγμα(Doctrine)

Οι κρίσεις έρχονται ξαφνικά, αλλά αντιμετωπίζονται 
σταδιακά.

Όλες οι κρίσεις είναι προβλήματα, όμως λίγα 
προβλήματα συνιστούν κρίσεις.

Όλες οι κρίσεις είναι προβλήματα διαχείρισης και 
απαιτούν διαχείριση λήψης αποφάσεων πριν ξεκινήσουν 
οι επαφές.

Η πετυχημένη διαχείριση μιας κρίσης εξαρτάται από την 
σωστή αναγνώριση των συνθηκών που επικρατούν την 
στιγμή της κρίσης.

Ο ρόλος της ηγεσίας στην κρίση είναι καθοριστικός.



Εδώ είμαστε… περιμένουμε …






