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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  

• ΚΕΕΛΠΝΟ 

• Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ,Πε.) 

• Ε.Σ.Δ.Υ. 

• Ε.Κ.ΕΠ.Υ. 

• Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) 

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: 

• Υποστηρικτικός  μηχανισμός και δράσεις για την υποστήριξη της εφαρμογής και παρακολούθησης της 
υλοποίησης των δράσεων  προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού 

• Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης δεικτών Δημόσιας Υγείας 

• Θεματικά Προγράμματα και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας 
Υγείας του πληθυσμού της χώρας, καθώς και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη  που   διατίθεται  για τις προτάσεις της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται στο ύψος 
των 23.000.000 Ευρώ  

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 25-08-2008 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 της αξιολόγησης του  1ου 
τριμήνου την 1η Δεκεμβρίου 2008 και λήξη την 28η Φεβρουαρίου 2009.  
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Γλάδστωνος 1α & 
Πατησίων, Τ.Κ. 10677, Αθήνα) και ώρες 9.00 – 15.00, 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. 
  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Α. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΡΑΤΗΣ 
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