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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» 2007-2013 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Άξονας Προτεραιότητας 13: «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη 
της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης» 

Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη 
της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» 

Άξονας Προτεραιότητας 15: «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη 
της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» 

 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ 

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) 

Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας  

 

Έχοντας υπόψη:  
1. Το αρθρ 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 

µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).  

2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

3. Τη µε αριθ. πρωτ. 7725/28-03-2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

4. Την µε αρ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως αυτή 
ισχύει.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 

ΕΙ∆ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α Α2 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Ταχ. ∆/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων 
Ταχ. 
Κώδικας: 

106 77 Αθήνα 

Πληροφορίες: Σ. Στουπή 

Τηλέφωνο: 213 1500 771 

Fax: 213 1500 751 

E-mail: sstoupi@mou.gr 

Αθήνα:         04/04/2014 

Αρ. Πρωτ.:   1518 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: 30 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
Προς:    Την Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρµογής Τοµέα Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ε.Υ.ΕΦ.Τ.Υ.Κ.Α.) 
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5. Τη µε αριθ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 Υπουργική Απόφαση περί Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

(ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) και την µε αρ. πρωτ 43804/ΕΥΘΥ 2041 τροποποίηση αυτής, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

6. Τη µε αριθ. πρωτ.   ∆Υ1α/οικ. 23125/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Σύστασης Ειδικής 
Υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υγεία – Πρόνοια» 2000 
– 2006 (ΦΕΚ1502/08-12-2000), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. πρωτ.  4088/18-06-2008 
Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της 
σε «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 278/Τεύχος Υπαλλήλων 
Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων του ∆ηµόσιου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα\30-
06-2008). 

 
7. Tο Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221). 

 

8. To Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 
141) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 88/2012 (Α΄ 143). 

 

9. Tο Π.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 153). 

 
10. Τη µε αριθ. πρωτ. ∆Υ1α/Γ.Π.οικ.75030/30-7-2012 (ΦΕΚ 371/Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 

και Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων του ∆ηµόσιου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα/2-08-2012) Κοινή 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας περί διορισµού του κ. Καλλίρη Πελοπίδα 
του Ιωάννη, στη θέση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας. 

 

11. Τη µε αριθ. πρωτ. ∆Υ(3−4)/Γ.Π. οικ. 77909/09-08-12 (ΦΕΚ 2354/23-08-12) Υπουργική Απόφαση 
µε θέµα: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και του δικαιώµατος της υπογραφής εγγράφων ‘Με εντολή 
Υπουργού’ στους Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Υγείας». 
 

12. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και 
άλλες διατάξεις», (Α΄ 112). 

 
13. Τη µε αριθ. πρωτ.  55741/4965/28-07-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί εκχώρησης 

αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού» στην «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη ∆’ 
Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
14. Την από 4.4.2008 1η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού» µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων 
Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 

15. Την Αναθεώρηση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013», όπως αυτή εγκρίθηκε µε 
την Απόφαση (αρ. 22) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 2007-2013», στις 28-09-2012 (Α∆Α: Β4Θ∆Λ-ΖΨΑ). 
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16. Τη µε αριθ. πρωτ. Υ3β/Γ.Π./οικ.111951/27-11-2012 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του 
Υπουργείου Υγείας µε θέµα: «Έγκριση σκοπιµότητας σε προγράµµατα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας» (Α∆Α: Β4ΣΙΘ-ΒΛΠ).  
  

17. Το µε αριθ. πρωτ. 1500/03-04-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης προς την Ε.Υ.∆. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε το οποίο 
διαβιβάζεται στην ως άνω Υπηρεσία σχέδιο της παρούσας Πρόσκλησης.  

 

18.   Τον Νόµο 4238/2014 «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   
   και λοιπές διατάξεις». 

 
 

Κ Α Λ Ε Ι 

Την  Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.ΕΦ.Τ.Υ.Κ.Α.),  

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο 
πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». 

 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στην ακόλουθη θεµατική προτεραιότητα 
κατηγορίες πράξεων και οικονοµικές δραστηριότητες ανά Άξονα Προτεραιότητας: 

Πίνακας 1  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 

ΚΩ∆.  5 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13 :  
 
 

Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον 
Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. 
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση 
της ∆ηµόσιας Υγείας του 
πληθυσµού στις 8 Περιφέρειες 
Σύγκλισης 

ΚΩ∆.  
13 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Παρεµβάσεις για την ενσωµάτωση 
και την είσοδο στην απασχόληση 
των µειονεκτούντων ατόµων, ώστε 
να αντιµετωπιστούν οι διακρίσεις 
που αντιµετωπίζουν στην εργασιακή 
συµµετοχή και εξέλιξη 

ΚΩ∆.  71 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : 
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας  

ΚΩ∆. 13.71.02 

 
Εκπαίδευση & Κατάρτιση του 
Προσωπικού όλων των βαθµίδων 
και υπηρεσιών Υγείας 

 13.71.02.04 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
∆ραστηριότητες για την Υγεία του 
Ανθρώπου  

ΚΩ∆.  19 
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Πίνακας 2  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007- 
ΚΩ∆.  5 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 :  
 
 

Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον 
Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη 
της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας, και προάσπιση της ∆ηµόσιας 
Υγείας του πληθυσµού στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου 

ΚΩ∆.  
14 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ  Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Παρεµβάσεις για την ενσωµάτωση 
και την είσοδο στην απασχόληση των 
µειονεκτούντων ατόµων, ώστε να 
αντιµετωπιστούν οι διακρίσεις που 
αντιµετωπίζουν στην εργασιακή 
συµµετοχή και εξέλιξη 

ΚΩ∆.  71 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας  

ΚΩ∆. 14.71.02 

 
Εκπαίδευση & Κατάρτιση του 
Προσωπικού όλων των βαθµίδων και 
υπηρεσιών Υγείας 

ΚΩ∆. 14.71.02.04 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ∆ραστηριότητες για την Υγεία του 
Ανθρώπου 

ΚΩ∆.  19 

 
 
Πίνακας 3  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 

ΚΩ∆.  5 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15:  
 
 

Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον 
Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. 
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση 
της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού 
στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής 
εισόδου 

ΚΩ∆.  
15 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου ΚΩ∆.  2 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Παρεµβάσεις για την ενσωµάτωση 
και την είσοδο στην απασχόληση των 
µειονεκτούντων ατόµων, ώστε να 
αντιµετωπιστούν οι διακρίσεις που 
αντιµετωπίζουν στην εργασιακή 
συµµετοχή και εξέλιξη 

ΚΩ∆.  71 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 3: 
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας  

ΚΩ∆. 15.71.02 

 
Εκπαίδευση & Κατάρτιση του 
Προσωπικού όλων των βαθµίδων και 
υπηρεσιών Υγείας 

ΚΩ∆. 
15.71.02.04 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
∆ραστηριότητες για την Υγεία του 
Ανθρώπου 

ΚΩ∆.  19 
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1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα 
Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι 
οποίοι είναι:  

α) Ειδικός Στόχος: 

Ο ειδικός στόχος των παρεµβάσεων είναι η  προώθηση ενός νέου λειτουργικού µοντέλου Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας και η βελτίωση της υγείας του πληθυσµού µέσω της πρόληψης των αιτιών 
νοσηρότητας και θνησιµότητας, της προαγωγής της υγείας και της ενηµέρωσης του πληθυσµού. 

Ενδεικτικά οι παρεµβάσεις συνεισφέρουν στα εξής: 

� Στην ανάδειξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας σε βασικό πυλώνα των παρεχοµένων 
υπηρεσιών υγείας 

� Στην άσκηση ολοκληρωµένης πολιτικής µε έµφαση στην πρόληψη, την προαγωγή και την 
αποκατάσταση της υγείας, ιδιαίτερα στους ανασφάλιστους πολίτες και στο πληθυσµό που 
πλήττεται από την φτώχεια. 

� Στην βελτίωση της αποδοτικότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των 
παρεχοµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 

 

β) ∆είκτες Παρακολούθησης: 
 
 
Πίνακας 4: 
Αριθµός Κατηγορίας Πράξης 71.02.04 

Ονοµασία Κατηγορίας Πράξης Εκπαίδευση & Κατάρτιση του Προσωπικού όλων των βαθµίδων 
και υπηρεσιών Υγείας 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 5577 
Κατάρτιση στελεχών σε θέµατα Μεταρρύθµισης τοµέα 
Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης  

Αριθµός 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

501 
Θέσεις εργασίες που δηµιουργούνται κατά την διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης 

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 
12ΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

 
 
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Το αντικείµενο των προτάσεων που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις παρακάτω 
κατηγορίες πράξεων. 
 
71.02.04 

Εκπαίδευση & κατάρτιση επαγγελµατιών υγείας 

Περιλαµβάνει δράσεις: 

- εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης (εναλλασσόµενη κατάρτιση) ανέργων σε θέµατα 
βελτιστοποίησης της λειτουργίας και µεταρρυθµίσεων του ΕΣΥ 

- προγράµµατα κατάρτισης ανέργων επαγγελµατιών υγείας σε θεµατικές ενότητες της 
«Μεταρρύθµισης της Υγείας» και συγκεκριµένα  στις νέες απαιτούµενες  λειτουργικές   διοικητικές 
και οικονοµικές διαδικασίες που θα ενδυναµώσουν ένα αποτελεσµατικό και βιώσιµο σύστηµα 
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υγείας, καθώς επίσης θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα,  την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα 
των παρεχοµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

3.1  Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση 
ανέρχεται στα 15.000.000 € και κατανέµεται ενδεικτικά κατά κατηγορία πράξης ως ακολούθως:  

Πίνακας 7: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 
ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

13 14 15 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ∆. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ  Συνολική 

∆απάνη 

71
.0

2.
04

 Εκπαίδευση & 
Κατάρτιση του 
Προσωπικού όλων 
των βαθµίδων και 
υπηρεσιών Υγείας 

6.283.500,00 7.192.500,00 1.524.000,00 15.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ     

 

3.2 Η Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επικαιροποιήσει τη 
συνολική δηµόσια δαπάνη µε ανακατανοµή της ανά θεµατική προτεραιότητα ή\και κατηγορία 
πράξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενηµερώνοντας σε 
κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας.  

3.3 Η Ειδική Υπηρεσία του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επικαιροποιεί στην οικεία 
ιστοσελίδα τη διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς της. 

 

4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων 
ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί 
σε πρότερο χρόνο, προσδιοριζόµενο στην Απόφαση Ένταξης της σχετικής πράξης. Ως δαπάνη νοείται η 
πραγµατική επιβάρυνση του τραπεζικού λογαριασµού της πράξης, η οποία τεκµηριώνεται µε αναλυτική 
αναφορά κίνησης του λογαριασµού  

4.2 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται 
στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007» της µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 
1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης περί Συστήµατος ∆ιαχείρισης και όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.  
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4.3 Οι επιλέξιµες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων είναι οι δαπάνες, οι 
οποίες είναι αναγνωρίσιµες στο πλαίσιο των κανόνων επιλεξιµότητας, ως δαπάνες άµεσα συνδεόµενες µε 
την εκτέλεση της πράξης και οι οποίες, ως εκ τούτου, µπορούν να χρεωθούν άµεσα στην πράξη. 

 

5 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

5.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την Ανάρτηση στη «∆ιαύγεια» της παρούσας και µέχρι 
εξαντλήσεως των διαθεσίµων πόρων. 

5.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και 
βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr. 

(ii)  Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), σε έντυπη µορφή, συµπληρωµένο σύµφωνα µε 
τις συνηµµένες οδηγίες υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση,  διατίθεται από 
την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και βρίσκεται  δηµοσιευµένο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του 
τυποποιηµένου εντύπου Τ∆Π απορρίπτονται.   
(iii)  Υποχρεωτική υποβολή του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ),  από τους 
δικαιούχους µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής στην ιστοσελίδα: http://logon.mnec.gr  

Πιο συγκεκριµένα, από 03-10-2011 η υποβολή των τυποποιηµένων εντύπων από τους δικαιούχους 
πράξεων εκτός κρατικών ενισχύσεων γίνεται υποχρεωτικά µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής 
Υποβολής ΕΣΠΑ.  

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή ΕΣΠΑ, στην ιστοσελίδα της 
υπηρεσίας µας (www.ygeia-pronoia.gr ) και από το γραφείο ΟΠΣ της υπηρεσίας µας (υπεύθυνους κ.κ. 
Βασιλείου Θεώνη – tvasileiou@mou.gr  και Τσουκάτος Ηλίας – itsoukatos@mou.gr  - τηλ. 2131500823 
2131500804). 

(iv) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου,  τύπου αντίστοιχου µε το είδος της δράσης,  για 
πράξεις δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών ή  υπηρεσιών, τύπου Β και για πράξεις χωρίς τεχνικό 
αντικείµενο που υλοποιούνται µε ίδια µέσα, επάρκεια τύπου Γ. Για έργα που περιλαµβάνουν 
διαφορετικού τύπου δράσεις, απαιτείται η επιβεβαίωση της επάρκειας του φορέα για κάθε µια από τις 
δράσεις).   

(v) Απόφαση του αρµόδιου Οργάνου ∆ιοίκησης του φορέα πρότασης για την υποβολή προτάσεων 
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

(vi) Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού του προς χρηµατοδότηση ποσού για τα µεγάλα 
έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα ή βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν 
έσοδα. 

(vii)  Απόφαση ορισµού υπεύθυνου της Πράξης 

(viii)  Βεβαίωση έναρξης ή µεταβολής εργασιών µη φυσικού προσώπου (µη φυσικό πρόσωπο: νοµικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) - εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος µε αναφορά στο καθεστώς ΦΠΑ 

(ix) Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των 
αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του. 

(x) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκµηριώνει  τη σκοπιµότητα και ωριµότητα της πράξης (στοιχεία 
τα οποία αξιολογούνται µε βάση το σχετικό «φύλλο αξιολόγησης πράξης»), καθώς και κατ΄ ελάχιστον τα: 

− Τεύχος Αναλυτικής περιγραφής φυσικού αντικειµένου  

− Τεκµηρίωση του κόστους  
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5.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή µέσω της Ηλεκτρονικής 
Υποβολής  (βλ.5.2 (iii)) στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Γλάδστωνος 
1α & Πατησίων, Τ.Κ. 10677, Αθήνα) και ώρες 9.00 – 16.00, όλες τις εργάσιµες ηµέρες στο αρµόδιο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί 
αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής. 

 

6 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. περιλαµβάνει τα εξής στάδια:  

6.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία 
τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο έλεγχος αυτός αποβλέπει στην απόρριψη από την 
περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων οι οποίες δεν είναι πλήρεις ή δεν ικανοποιούν τις 
τυπικές απαιτήσεις συµµετοχής, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ως άνω Υπηρεσία δύναται να ζητήσει έγκαιρα την υποβολή 
συµπληρωµατικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί ως την έναρξη της 
διαδικασίας αξιολόγησης.  

6.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
µε βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην 
παρούσα πρόσκληση σχετικά µε την: 

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,   

(ii)  τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων 

(iii)  σκοπιµότητα της πράξης και  

(iv) ωριµότητα της πράξης. 

Τα εξειδικευµένα κριτήρια, µε τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις  στην παρούσα πρόσκληση, θα 
είναι δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr και www.espa.gr 

Η αξιολόγηση των προς χρηµατοδότηση δράσεων θα είναι άµεση. 

Άµεση Αξιολόγηση  

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής της στην 
ΕΥ και εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης, 
εντάσσεται προς χρηµατοδότηση στο ΕΠ. 

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥ∆ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιµοι πόροι δεν επαρκούν για την 
χρηµατοδότηση της πρότασης ενηµερώνεται ο ∆ικαιούχος µε ανάλογη αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση 
αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόµενα βήµατα.  

Η Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ζητήσει ή να προβεί σε 
τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά αξιολογηµένων προτάσεων. 

Η προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του 
δικαιούχου από την αρµόδια αρχή που ασκεί τα αντίστοιχα καθήκοντα διαχείρισης, ορίζεται µέχρι δέκα 
πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης από το δικαιούχο. Η προθεσµία 
αυτή αυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες εάν ζητηθεί η αποστολή συµπληρωµατικών στοιχείων. Εάν 
ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, η προθεσµία για την υποβολή τους ορίζεται µέχρι πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες. 

6.3 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη της πρότασής 
του στο Ε.Π. µε την υπογραφή του «Συµφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και 
Υποχρεώσεων ∆ικαιούχου» από τον νόµιµο εκπρόσωπο του δικαιούχου, που η πρότασή του έχει 
αξιολογηθεί θετικά και αναµένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύµφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της απόφασης ένταξης πράξης.  
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Η προθεσµία για την υπογραφή Συµφώνου αποδοχής όρων από το δικαιούχο και την υποβολή του στην 
αρµόδια αρχή ορίζεται µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του σχεδίου του 
Συµφώνου στο δικαιούχο. 

6.4 Έκδοση Απόφασης Ένταξης της Πράξης από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας. 
Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης 
επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.ygeia-pronoia.gr.  

Η προθεσµία για την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα από το αρµόδιο 
όργανο, ορίζεται µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του υπογεγραµµένου 
Συµφώνου στην αρµόδια αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης 

6.5 ∆ηµοσιοποίηση στην ∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας τοµέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, 
καθώς και του ποσού της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της πράξης.  

 

7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

7.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και 
υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει: 

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον 
αφορά στις δηµόσιες συµβάσεις, στη βιώσιµη ανάπτυξη, στις κρατικές ενισχύσεις, στην ισότητα και µη 
διάκριση.  

(ii)  Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
για κάθε στάδιο\φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειµένου να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο. 

(iii)  Να αποστέλλουν στην  Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τα στοιχεία οικονοµικής και φυσικής 
προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου. 

(iv) Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(v) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006  

(vi) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 
δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες προς την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης   στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. 

(vii)  Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο και 
υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος 
του 2020. 

(viii)  Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για 
όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία 
της πράξης, στη Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή 
Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ix) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, 
και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της 
πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(x) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το  ειδικό θεσµικό πλαίσιο 
εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.    
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8 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

8.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση των 
Τ∆ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ.: Κέπεντζη Σταύρο, τηλ. 2131500785 
και Φλεβάρη Εύα, τηλ. 2131500800 

                      

8.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-
2013, το σύστηµα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται 
στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε 
πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆Π/Υ, πίνακας 
επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, 
και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.ygeia-pronoia.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της  Ειδικής 
Υπηρεσίας  τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. 
ΑΝ.Α.∆. και τους άξονες 13, 14, 15 και  ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 

 

 

 
 
Συνηµµένα (πολυµορφικός δίσκος - cd):  
(i) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 

και τροποποίησεις αυτής. 
(ii)  Ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ (COCOF 

09/0003/00-EL) 
(iii)  Φύλλο αξιολόγησης πράξεων  
(iv) Οδηγός υλοποίησης πράξεων στο πλαίσιο των Αξ. Προτεραιότητας 4 & 5 
(v) Υποδείγµατα τυποποιηµένων εντύπων:  

• Αίτηση χρηµατοδότησης  
•   Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ) και οδηγίες συµπλήρωσης 
• Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού του προς χρηµατοδότηση ποσού για τα µεγάλα 
έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα ή βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν 
παράγουν έσοδα 

• Απόφαση Ένταξης Πράξης 
• Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης 

 

 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   

   
Πελοπίδας Καλλίρης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:  

• Υπουργείο Υγείας  

Αριστοτέλους 17 - 19, 10187 Αθήνα 

• Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.ΕΦ.Τ.Υ.Κ.Α.) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : 

• Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

o ∆ιαχειριστική Αρχή Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
Κοραή 4, ΤΚ 10564, Αθήνα 

o ΕΥΣΕΚΤ 
Αγησιλάου 23 – 25, ΤΚ 10436, Αθήνα 

• Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

o Εθνική Αρχή Συντονισµού 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

Υπουργείο Υγείας  

Γραφείο  Υφυπουργού Υγείας, κ. Μπέζα 

Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Υπουργείου Υγείας 

Αριστοτέλους 17-19, 10433, Αθήνα  

 

ΕΥτΥΚΑ/ Προϊστάµενος,  Προϊστάµενοι Μονάδων (5)  
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