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Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις 
παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:  

• Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

• Υγειονομικές Περιφέρειες Υ.Π.Ε. 

• Γενικά Νοσοκομεία 

• Ψυχιατρικά Νοσοκομεία 

• Ν.Π.Δ.Δ. 

• Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5, Άξονες Προτεραιότητας 5.1, 5.2, 5.3: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον 
Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 
του πληθυσμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».  

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις, κατηγορίες πράξεων: 

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

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

• Κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και στελεχών άλλων τομέων. 

• Ανάπτυξη και υλοποίηση οριζόντιων και διατομεακών προγραμμάτων πρόληψης. Παρακολούθηση, 
προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Διοικητική, 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. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη  που   διατίθεται  για τις προτάσεις της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται στο ύψος 
των 148.200.000,00 Ευρώ  

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.  

Η αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση δράσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω της μεθοδολογίας της συγκριτικής 
αξιολόγησης. 
H αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβάλλονται θα γίνεται  ανά τρίμηνο, με έναρξη του  1ου τριμήνου την 20η 
Ιανουαρίου 2009 και λήξη την 30η Απριλίου 2009.  
 



Οι προτάσεις υποβάλλονται 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. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες 
διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ.: Ν. Μνιέστρη και Π. Λυγερούδη, τηλ. 2131500790 2131500797 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας 
δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, καθώς και  άλλο 
σχετικό υποστηρικτικό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ygeia-pronoia.gr, η οποία 
αποτελεί βασικό εργαλείο πληροφόρησης. 
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