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1η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» 2007-2013 

Άξονας Προτεραιότητας 5.1: «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 5.2: «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 5.3: «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 & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

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 Νόµο 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για 
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4 και 5 αυτού. 

3. Την µε αρ.7725/28.3.2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). 
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4. Την µε αρ. C/2007/5534/12.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) 
όπως αυτή ισχύει.  

5. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ1α/οικ. 23125/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1502/8.12.2000) 
περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος Υγεία – Πρόνοια» 2000 - 2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ 
4088/18/6/2008 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 υπαλ. Ειδικών Θέσεων & Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων 
του ∆ηµ. & Ευρ. ∆ηµ. Τοµέα\30.6.2008). 

6. Την αριθµ. ∆Υ1α/Γ.Π.123502/3.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 421/Α/3-10-2007) περί ορισµού 
Γενικού Γραµµατέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

7. Την υπ. αριθµ. 150 (ΦΕΚ 453/Β/7-4-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί σύστασης της 
Επιτροπής για το συντονισµό και την παρακολούθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ του άρθρου 10, παρ.4, εδ. α του Ν. 
3614/2007 όπως τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε και ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 55741/4965/28.7.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση                
περί εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» στην «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη ∆’ Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013». 

9. Τη µε αριθ. πρωτ.14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 Υπουργική Απόφαση περί Συστήµατος 
∆ιαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008). 

10. 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. 

11. Το µε αριθ. Πρωτ9343/ΕΣΠΑ 18-12-2008 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. 

12.  Τις διατάξεις του Ν.2716 /14.05.1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96/17.05.1999) 

 

Κ Α Λ Ε Ι στη φάση αυτή 

Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων:  

• Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

• Υγειονοµικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) 

• Γενικά Νοσοκοµεία,  

• Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία 

• ΝΠ∆∆ 

• Ε.Υ.τΥ.Κ.Α. 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και 
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ως Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».  
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1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες θεµατικές 
προτεραιότητες, κατηγορίες πράξεων και οικονοµικές δραστηριότητες ανά Άξονα 
Προτεραιότητας: 

Πίνακας 5.1  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

2007-2013 
ΚΩ∆.  5 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 
:  
 
 

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:  

Τρόποι για τη  ενσωµάτωση 
και την επανένταξη στην 
αγορά εργασίας 
µειονεκτούντων ατόµων, 
καταπολέµηση των 
διακρίσεων κατά την 
πρόσβαση και την πρόοδο 
στην αγορά εργασίας και 
προαγωγή της αποδοχής της 
ποικιλίας στον χώρο εργασίας  

ΚΩ∆.  71 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ : 
Εδραίωση της µεταρρύθµισης 
στον τοµέα της ψυχικής 
υγείας 

ΚΩ∆. 13.71.01 

Ψυχοκοινωνική 
Αποκατάσταση - Πρόληψη της 
χρονιοποίησης των νέων 
περιστατικών - Αποκατάσταση 
ατόµων µε προβλήµατα 
ψυχικής υγείας που διαβιούν 
στην κοινότητα  

ΚΩ∆.  13.71.01.01 

Εξασφάλιση του συνεχούς της 
φροντίδας - Μετασχηµατισµός 
Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων - 
Ολοκλήρωση της κάλυψης 
των αναγκών περίθαλψης σε 
κοινοτικές δοµές. 

ΚΩ∆.  13.71.01.02 

 
 
 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Κατάρτιση επαγγελµατιών 
ψυχικής υγείας και στελεχών 
άλλων τοµέων 

ΚΩ∆.  13.71.01.03 
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Ανάπτυξη και υλοποίηση 
οριζόντιων και  διατοµεακών 
προγραµµάτων πρόληψης.  
Παρακολούθηση,   
προτυποποίηση,   αξιολόγηση   
και   πιστοποίηση   υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας. 
∆ιοικητική, λειτουργική και 
επιστηµονική υποστήριξη των 
Τοµεακών Επιτροπών Ψυχικής 
Υγείας για την προώθηση του 
θεσµού και τη στήριξη του 
έργου τους. 
Υποστήριξη της 
αποτελεσµατικότητας, της 
βιωσιµότητας και του 
ποιοτικού χαρακτήρα των 
παρεµβάσεων για την 
εδραίωση της ψυχιατρικής 
µεταρρύθµισης 

13.71.01.04 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

∆ραστηριότητες για την Υγεία του 
Ανθρώπου  

ΚΩ∆.  

19 

 

Πίνακας 5.2  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-

2013 
ΚΩ∆.  5 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.2 :  
 
 

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:  

Τρόποι για τη  ενσωµάτωση και 
την επανένταξη στην αγορά 
εργασίας µειονεκτούντων 
ατόµων, καταπολέµηση των 
διακρίσεων κατά την πρόσβαση 
και την πρόοδο στην αγορά 
εργασίας και προαγωγή της 
αποδοχής της ποικιλίας στον 
χώρο εργασίας  

ΚΩ∆.  71 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 3: 
Εδραίωση της µεταρρύθµισης 
στον τοµέα της ψυχικής υγείας 

ΚΩ∆. 14.71.01 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση 
- Πρόληψη της χρονιοποίησης 
των νέων περιστατικών - 
Αποκατάσταση ατόµων µε 
προβλήµατα ψυχικής υγείας 
που διαβιούν στην κοινότητα  

ΚΩ∆.  14.71.01.01 
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Εξασφάλιση του συνεχούς της 
φροντίδας - Μετασχηµατισµός 
Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων - 
Ολοκλήρωση της κάλυψης των 
αναγκών περίθαλψης σε 
κοινοτικές δοµές. 

ΚΩ∆.  14.71.01.02 

Κατάρτιση επαγγελµατιών 
ψυχικής υγείας και στελεχών 
άλλων τοµέων 

ΚΩ∆.  14.71.01.03 

Ανάπτυξη και υλοποίηση 
οριζόντιων και  διατοµεακών 
προγραµµάτων πρόληψης.  

Παρακολούθηση,   
προτυποποίηση,   αξιολόγηση  
και   πιστοποίηση   υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας. 

∆ιοικητική, λειτουργική και 
επιστηµονική υποστήριξη των 
Τοµεακών Επιτροπών Ψυχικής 
Υγείας για την προώθηση του 
θεσµού και τη στήριξη του 
έργου τους. 

Υποστήριξη της 
αποτελεσµατικότητας, της 
βιωσιµότητας και του ποιοτικού 
χαρακτήρα των παρεµβάσεων 
για την εδραίωση της 
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης 

ΚΩ∆.  14.71.01.04 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
∆ραστηριότητες για την Υγεία του 
Ανθρώπου 

ΚΩ∆.  19 

Πίνακας 5.3  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-
2013 

ΚΩ∆.  5 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
5.3:  
 
 

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:  

Τρόποι για τη  ενσωµάτωση και 
την επανένταξη στην αγορά 
εργασίας µειονεκτούντων 
ατόµων, καταπολέµηση των 
διακρίσεων κατά την πρόσβαση 
και την πρόοδο στην αγορά 
εργασίας και προαγωγή της 
αποδοχής της ποικιλίας στον 
χώρο εργασίας  

ΚΩ∆.  71 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 3: 
Εδραίωση της µεταρρύθµισης 
στον τοµέα της ψυχικής υγείας 

ΚΩ∆. 15.71.02 

Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση 
- Πρόληψη της χρονιοποίησης 
των νέων περιστατικών - 
Αποκατάσταση ατόµων µε 
προβλήµατα ψυχικής υγείας 
που διαβιούν στην κοινότητα  

ΚΩ∆.  15.71.01.01 

Εξασφάλιση του συνεχούς της 
φροντίδας - Μετασχηµατισµός 
Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων - 
Ολοκλήρωση της κάλυψης των 
αναγκών περίθαλψης σε 
κοινοτικές δοµές. 

ΚΩ∆.  15.71.01.02 

Κατάρτιση επαγγελµατιών 
ψυχικής υγείας και στελεχών 
άλλων τοµέων 

ΚΩ∆.  15.71.01.03 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Ανάπτυξη και υλοποίηση 
οριζόντιων και  διατοµεακών 
προγραµµάτων πρόληψης.  

Παρακολούθηση,   
προτυποποίηση,   αξιολόγηση  
και   πιστοποίηση   υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας. 

∆ιοικητική, λειτουργική και 
επιστηµονική υποστήριξη των 
Τοµεακών Επιτροπών Ψυχικής 
Υγείας για την προώθηση του 
θεσµού και τη στήριξη του 
έργου τους. 

Υποστήριξη της 
αποτελεσµατικότητας, της 
βιωσιµότητας και του ποιοτικού 
χαρακτήρα των παρεµβάσεων 
για την εδραίωση της 
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης 

ΚΩ∆.  15.71.01.04 

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 
των Αξόνων  Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών 
δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

α) Ειδικός Στόχος: 

- Αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σύµφωνα µε τον Εθνικό σχεδιασµό 
και εδραίωση και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. 

 

 

β) ∆είκτες Παρακολούθησης: 

Πίνακας 1: 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 Λειτουργία νέων δοµών ψυχ. υγείας στην κοινότητα αριθµός 

 Πλήθος στελεχών ψυχικής υγείας συµµετείχαν σε  
ενέργειες κατάρτισης 

αριθµός στελεχών 

 Λειτουργία νέων ή επεκτεινόµενων Ψυχιατρικών 
Τµηµάτων σε γενικά νοσοκοµεία   

αριθµός 

 Πλήθος θέσεων εργασίας, που συγχρηµατοδοτούνται αριθµός θέσεων 

 

 

Πίνακας 2: 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 Ποσοστό πληθυσµού, που καλύπτεται µε 
πρωτοβάθµιες  υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην 
κοινότητα  

% 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα 
πρόσκληση κατανέµεται ενδεικτικά κατά κατηγορία πράξης ως ακολούθως:  
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Πίνακας 3: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

5.1 5.2 5.3 
Συνολική 
∆απάνη 

1 2 3 4 5 6 

1 

Ψυχοκοινωνική 
Αποκατάσταση - Πρόληψη 
της χρονιοποίησης των 
νέων περιστατικών - 
Αποκατάσταση ατόµων µε 
προβλήµατα ψυχικής 
υγείας που διαβιούν στην 
κοινότητα  6.720.000,00 8.400.000,00 1.680.000,00 16.800.000,00 

2 

Εξασφάλιση του συνεχούς 
της φροντίδας - 
Μετασχηµατισµός 
Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων 
- Ολοκλήρωση της 
κάλυψης των αναγκών 
περίθαλψης σε κοινοτικές 
δοµές. 45.280.000,00 56.600.000,00 11.320.000,00 113.200.000,00 

3 

Κατάρτιση επαγγελµατιών 
ψυχικής υγείας και 
στελεχών άλλων τοµέων 

4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 

4 

Ανάπτυξη και υλοποίηση 
οριζόντιων και  
διατοµεακών 
προγραµµάτων πρόληψης.  
Παρακολούθηση,   
προτυποποίηση,   
αξιολόγηση   και   
πιστοποίηση   υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας. 
∆ιοικητική, λειτουργική και 
επιστηµονική υποστήριξη 
των Τοµεακών Επιτροπών 
Ψυχικής Υγείας για την 
προώθηση του θεσµού και 
τη στήριξη του έργου τους. 
Υποστήριξη της 
αποτελεσµατικότητας, της 
βιωσιµότητας και του 
ποιοτικού χαρακτήρα των 
παρεµβάσεων για την 
εδραίωση της ψυχιατρικής 
µεταρρύθµισης 

3.444.000,00 3.936.000,00 820.000,00 8.200.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
59.444.000,00 73.936.000,00 14.820.000,00 148.200.000,00 

 
2.2 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.  
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2.3 Η Ειδική Υπηρεσία του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά τη λήξη κάθε 
κύκλου αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, επικαιροποιεί στην οικεία 
ιστοσελίδα τη διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς της. 

2.4 Το αντικείµενο των προτάσεων που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε 
τις παρακάτω κατηγορίες πράξεων 

• Κατηγορία πράξης 1: Ανάπτυξη και λειτουργία δοµών ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης για άτοµα µε προβλήµατα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην 
κοινότητα (π.χ. Ξενώνες, Οικοτροφεία, Προστατευµένα διαµερίσµατα, Ανάπτυξη,   
ενίσχυση   και   επέκταση  του   θεσµού  των  Φιλοξενουσών  -  Αναδόχων 
Οικογενειών), σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της ∆ιεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του ΥΥΚΑ  

• Κατηγορία πράξης 2: επέκταση και συµπλήρωση του δικτύου των υπηρεσιών 
α’βαθµιας και β’βάθµιας φροντίδας ψυχικής υγεία (π.χ.  Κ.Ψ.Υ., Ψυχιατρικά τµήµατα, 
Ξενώνες Βραχείας παραµονής, ΚοιΣΠΕ, κ.α.), σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της 
∆ιεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του ΥΥΚΑ  

• Κατηγορία πράξης 3: Βασική κατάρτιση προσωπικού νέων δοµών και υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας 

• Κατηγορία πράξης 4: Μηχανισµός υποστήριξης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 
δικτύωσης – συνεργασίας σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο 

2.5     Οι προτεινόµενες προτάσεις µπορούν να περιλαµβάνουν µία η και περισσότερες από 
τις παραπάνω κατηγορίες πράξεων 

 

 

 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1 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 έως την ως άνω ηµεροµηνία.  

3.2 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. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης 
περί Συστήµατος ∆ιαχείρισης.  

3.3 Οι επιλέξιµες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων είναι 
άµεσες και έµµεσες δαπάνες.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 31 «Έµµεσα έξοδα» της ΥΠΑΣΙ∆/14053/ΕΥΣ1749/15-04-08,  
για πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και υλοποιούνται από δικαιούχους 
µε ίδια µέσα µέσω επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης, οι έµµεσες δαπάνες µπορούν να 
αποτελούν αντικείµενο κατ’ αποκοπή  υπολογισµού επί των άµεσων δαπανών.  
Ως βάση υπολογισµού των έµµεσων δαπανών χρησιµοποιούνται οι δαπάνες που έχουν 
προϋπολογιστεί στον σχεδιασµό της πράξης. Το ποσοστό για τον κατ’ αποκοπή 
υπολογισµό των εµµέσων δαπανών µπορεί να είναι µέχρι 20% των άµεσων δαπανών. 

 

 

 

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
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4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 20-01-2009 έως εξαντλήσεως της 
συνολικής προς διάθεση δαπάνης. Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα 
προσδιοριστεί από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  µέσω 
της οικείας ιστοσελίδας µε την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δαπάνης της 
παρούσας.  

4.2 Ως ελάχιστος προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το 
ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ. 

4.3 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 Πράξης (Τ∆Π), 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) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.   

(iv) Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη 
χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης 
προγραµµατικής περιόδου. 

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

(vi) Προγραµµατική συµφωνία ή µνηµόνιο συνεργασίας (εφόσον απαιτείται)  

(vii) Απόφαση ορισµού υπεύθυνου της Πράξης/Αρµόδιου Επικοινωνίας 

(viii) 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. 

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

(x) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκµηριώνει (κατά την κρίση του δυνητικού 
∆ικαιούχου) τη σκοπιµότητα και ωριµότητα της πράξης (στοιχεία τα οποία 
αξιολογούνται µε βάση το σχετικό «φύλλο αξιολόγησης πράξης»).  

4.4 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή 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. 

 

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
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Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο/α Ε.Π. περιλαµβάνει τα εξής στάδια:  

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική 
Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ως άνω 
Υπηρεσία δύναται να ζητήσει έγκαιρα την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από 
τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την έναρξη της διαδικασίας 
αξιολόγησης.  

5.2 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 πραγµατοποιηθεί µέσω της 
µεθοδολογίας της συγκριτικής αξιολόγησης. 

 

Συγκριτική Αξιολόγηση  

∆ιενεργείται περιοδική συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών στο ίδιο τρίµηνο 
προτάσεων, µε έναρξη του 1ου τριµήνου την 20η Ιανουαρίου 2009 και λήξη την 30η 
Απριλίου 2009.  

Η αξιολόγηση αρχίζει την 15
η 
ηµέρα του επόµενου µήνα της λήξης του τριµήνου και 

ολοκληρώνεται εντός δύο (2) µηνών. Στον ίδιο κύκλο αξιολογούνται οι προτάσεις που 
έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου τριµήνου και για τις οποίες τυχόν συµπληρωµατικά 
στοιχεία που ζητήθηκαν από τη ∆ιαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης 
κατά τον έλεγχο πληρότητας έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη της αξιολόγησης.  

Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε 
φθίνουσα σειρά µε βάση τη βαθµολογία τους. 

Εφόσον η συγκριτική αξιολόγηση από την Ειδική Υπηρεσία του τοµέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποβεί αρνητική ή οι διαθέσιµοι πόροι δεν επαρκούν για την 
χρηµατοδότηση της πρότασης, ενηµερώνεται ο ∆ικαιούχος µε σχετική αιτιολογηµένη 
επιστολή. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται.  

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

5.3 Γνωµοδότηση (διαδικασία συντονισµού) από την Εθνική Αρχή Συντονισµού, στις 
περιπτώσεις πράξεων µε προϋπολογισµό δηµόσιας δαπάνης άνω των 5.000.000 ευρώ 
και ΕΥΣΕΚΤ στις περιπτώσεις πράξεων ΕΚΤ µε προϋπολογισµό άνω των 2.000.000 ευρώ  

5.4 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 
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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. 

5.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 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. 

5.6 ∆ηµοσιοποίηση 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 δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται. 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

6.1 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 
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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.    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

6.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την 
συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ.: Ν. 
Μνιέστρη και Π. Λυγερούδη, τηλ. 2131500790 2131500780 

6.2 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. 
ΑνΑ∆ και τους άξονες 5.1, 5.2, 5.3 και  ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 

Συνηµµένα:  

(i) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (ΕΚΤ)  και οδηγίες συµπλήρωσης 

(iii) Υποδείγµατα τυποποιηµένων εντύπων:  

• Αίτηση χρηµατοδότησης  

• 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 

• Βεβαίωση µη διπλής χρηµατοδότησης 

   
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

   
Α. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΡΑΤΗΣ 
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(iv) Απόφαση Ένταξης Πράξης  

(v) Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(vi) Κριτήρια Επιλογής πράξεων  

(vii) ∆ιαδικασία επιλογής και έγκρισης πράξεων  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:  

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

• ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας 

2. Υγειονοµικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) 

• 1η ΥΠΕ Αττικής 

Ζαχάρωφ 3, 115 21 Αθήνα  

• 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου 

Θηβών 46-48, 185 43 Πειραιάς 

• 3η ΥΠΕ Μακεδονίας  

Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη 

• 4η ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης 

Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη 

• 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

Νικηταρά 18 , 412 21 Λάρισα 

• 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας 

Ν.Ε.Ο Πατρών- Αθηνών και Υπάτης 1, 26441 Πάτρα 

• 7η ΥΠΕ Κρήτης 
Σµύρνης 26,  Τ.Κ 71201, Τ.Θ. 1285,  

Ηράκλειο Κρήτης 

3. Γενικά Νοσοκοµεία  

4. Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία 

5. ΝΠ∆∆  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : 

1. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Γραφείο κ. Υπουργού 

• Γραφεία κ.κ Υφυπουργών (2) 

• Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων (2) 

• Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας 

2. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Τσουτσοπλίδη 

• ∆ιαχειριστική Αρχή Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

• ΕΥΣΕΚΤ 

3. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών  

• Εθνική Αρχή Συντονισµού 
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• Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης  

• Αρχή Πιστοποίησης  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

• Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• ΕΥτΥΚΑ/ Προϊσταµένη,  Προϊστάµενοι Μονάδων  


