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Θέμα: Επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του 
έργου «Διερεύνηση υφιστάμενης κατάστασης και εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την επικοινωνία 
των παρεμβάσεων του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά την περίοδο 2011 – 2015»  
 
 
Ο Γενικός Γραμματέας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

- Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) 

- Του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/10.03.2000) 
όπως τροποποιήθηκε με το  ΠΔ 21/2006 (ΦΕΚ 17/Α/07.02.2006) και ισχύει 

- Των άρθρων 4, 5 & 6 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του ΚΠΣ και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 17 του Ν 3193/2003 (ΦΕΚ  266/Α/20-11-2003) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

- Του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/A/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 4, 5, 7, 8, 10, 
18, 21, 22 και 26 αυτού. 

- Του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007-2013 και άλλες διατάξεις».  

- Του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των 
αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002) 

- Την 4088/18-6-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 278/30-6-08) απόφαση αναδιάρθρωσής της ΕΥΔΕΠ , σύμφωνα με 
το άρ.5 του Ν. 3614/2007, σε «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 130385/01-10-2008 (ΦΕΚ 2136/Β/01-10-2009) κοινή 
υπουργική απόφαση 

2. Το Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
(ΦΕΚ  64/Α/16-03-07) και του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 
150/Α/02.07.2007), εφαρμοζόμενων αναλογικά για τις περιπτώσεις που ρητά ρυθμίζονται με τη 
παρούσα 

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π. 152869/20.11.2009 (ΦΕΚ 497/ΥΟΔΔ/26.11.2009) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού του κ. 
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Νικόλαου Πολύζου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
4. Την με Αρ.Πρωτ. 13488/ΕΥΣΣΑΑΠ 637/26.03.2010 Απόφαση έγκρισης ετήσιου προγράμματος 

Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ ΑΝΑΔ για το έτος 2010 
5. Την υπ’αριθμ. 51440 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) Υπουργική 

Απόφαση περί καθορισμού των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής 
και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους 

6. Την υπ’αριθμ. 9382 / ΕΥΣΣΑΑΠ 387 / 02-03-2011 ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή της 
Υπουργικής Απόφασης 51440 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) περί 
καθορισμού των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της 
διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους 

7. Το υπ’ αρ. 55715/Α.ΠΛ.9537/17-12-07 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής, μέσω του 
οποίου γνωστοποιείται η «ερμηνευτική ανακοίνωση 2006/C 179/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων δεν καλύπτονται από τις 
οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις» 

8. Την ΥΑ Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/27-03-2008),  όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 
1088/Β/19-7-2010) όμοιες. 

9. Τον Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης ΚΠΣ 2000-2006 
και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 

10. Την Επικοινωνιακή Στρατηγική του ΤΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και συγκεκριμένα – Κεφ. 1 και 7, στο 
οποίο αναφέρεται ότι η Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. υποχρεούται να εκπονήσει Σχέδιο Δράσης για την επικοινωνία 
των δράσεων του Άξονα 5 και των ΣΥΔ του Άξονα 4. 

11. Το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  εξήντα πέντε 
χιλιάδων σαράντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (65.040,65 €) μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ (23%)  ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και 
τριάντα πέντε λεπτών (14.959,35 €) ήτοι συνολικού ποσού ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00€), και 
βρίσκεται εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 4/2002 όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’αριθμ.  51440 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12-11-2010 και ισχύει. 

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ετήσιου 
προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ ΑΝΑΔ. 

13. Το υπηρεσιακό σημείωμα της Μονάδας Α1 της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης στην οποία καθορίζεται το φυσικό αντικείμενο του έργου 

14. Το γεγονός ότι η υπ. αριθμ. 1590 / 08.06.2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΨΘ-Ο) πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο έργο με προθεσμία υποβολής προσφορών 27/6/2011 δεν ανέδειξε 
ανάδοχο έργου καθώς δεν υποβλήθηκαν προσφορές. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI 
 
1. Την έγκριση της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Διερεύνηση υφιστάμενης 
κατάστασης και εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την επικοινωνία των παρεμβάσεων του τομέα 
Υγείας κατά την περίοδο 2011 – 2015», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 3 παρ. 3 του Π.Δ 
4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 51440 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12-11-2010 και ισχύει, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 
2. Τη ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Υπηρεσίας  www.ygeia-pronoia.gr 
για διάστημα είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
 
3. Τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τους δικαιούμενους συμμετοχής και τη διαδικασία επιλογής, 
που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Α‘, Β’ Γ’ και Δ’, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης.   
 
4. Τον προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων σαράντα 
ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (65.040,65 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%)  
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ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (14.959,35 €) 
ήτοι συνολικού ποσού ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00€), και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 
2 του άρθρου 3 του ΠΔ 4/2002 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.  51440 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12-11-
2010 και ισχύει. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν σε έντυπη μορφή τις δεσμευτικές τους προσφορές, έως τη 
Δευτέρα  08 / 08 / 2011 και έως ώρα 15.00, στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 10677 Αθήνα, 4ος όροφος, Γραφείο πρωτοκόλλου. 
 
Η τελική επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη Ειδικής Επιτροπής που θα 
συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, η οποία θα γνωμοδοτήσει σχετικά, βασιζόμενη αποκλειστικά στα 
κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄.  

 
    

 
Ο Γενικός  
Γραμματέας 

 
 
 
 

   

   Ν. Πολύζος 
 

 
Πίνακας Αποδεκτών 
1.  Abacus Research 
Φειδιππίδου 2, 115 26 Αθήνα 
2.  Alco A.E.. 
Πατησίων 141, 112 51 Αθήνα 
3.  Alternative Research Solutions A.E. 
Τζαφέρη 16, Γκάζι, 118 54, Αθήνα 
4.  Centrum Α.Ε.  
Λουϊζης Ριανκούρ 64, 115 23 Αθήνα 
5.  Data Power A.E. 
Φερών 15, 104 34 Αθήνα 
6.  Explorer Worldwide Research 
Ζαν Μωρεάς 5, 152 32 Χαλάνδρι 
7.  Field Resources 
Νικοπόλεως 64, 104 46 Αθήνα 
8.  Focus Bari A.E. 
Βας. Σοφίας 59, 115 21Αθήνα 
9.  GFK Hellas Ltd 
Λαοδικίας 16 & Νυμφαίου 1-3, 115 28 Αθήνα 
10.  Global Link 
Κονίτσης 5, 151 25 Μαρούσι 
11. Information Resources Hellas AEE 
Ιφιγενίας 47, 142 31 Νέα Ιωνία 
12.  KAPA Research Α.Ε. 
Βασ. Σοφίας 7α, 106 74 Αθήνα 
13.  MARC Α.Ε. 
Κηφισίας 3, 151 23 Μαρούσι 
14.  Marke Teck Ltd 
Μυκηνών 1, 175 64 Παλαιό Φάληρο 
15.  Medi-Mark Ltd 
Λουϊζης Ριανκούρ 64, 115 23 Αθήνα 
16.  Metron Analysis A.E. 
Σινώπης 6, 115 27 Αμπελόκηποι 
17.  Millward Brown RI 
Χαλκηδόνος 8-12, 115 27 Αθήνα   
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18.  MRB Hellas A.E. 
Πανόπμου 74, 115 23 Αθήνα 
19.  MRC Ltd 
Γεωργούλα 10, 115 24 Αθήνα 
20.  Opinion – High Technology Market Research Α.Ε. 
Βουλής 22, 105 63 Αθήνα 
21.  Prisma Options Ltd 
Αλεξανδρουπόλεως 25, 115 27 Αμπελόκηποι 
22. Public Issue 
Βασ. Κωνσταντίνου 16, 116 35 Αθήνα 
23.  Pulse Research & Consulting  
Περγάμου 1, 143 41 Νέα Φιλαδέλφεια 
24. QED Ltd 
Σεβαστουπόλεως 5, 115 26 Αθήνα 
25.  Rass Consultancy A.A. 
Ακτή Ποσειδώνος 10, 185 31 Πειραιάς 
26.  Στόχος 
Αναστασίου 7,  115 24 Αθήνα 
27. The Hellenic Research House 
Λαμψάκου 7, 115 28 Αθήνα 
28. TNS Icap 
Σεβαστουπόλεως 154α, 115 26 Αθήνα 
29. Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (με τη παράκληση να κοινοποιηθεί στα μέλη και να 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του φορέα) 
Υπερείδου 7, Πλάκα, 105 58  Αθήνα 
30. Ινστιτούτο Επικοινωνίας (με τη παράκληση να κοινοποιηθεί στα μέλη και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του 
φορέα) 
Υπερείδου 7, Πλάκα, 105 58  Αθήνα 
31. Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (με τη παράκληση να κοινοποιηθεί στα μέλη και να 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του φορέα) 
Υπερείδου 7, Πλάκα, 105 58  Αθήνα 
 
 
Κοινοποίηση 
1. Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ  
3. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
 α) Μονάδα Σχεδιασμού και αξιολόγησης. 
 β) Μονάδα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 
 
 
Εσωτερική διανομή  
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
2. Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. – Προϊστάμενος, Μονάδες: Α1, Α2, Β, Γ, Δ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΘ-Ι36



 

 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

www.ygeia-pronoia.gr  www.prosonolotahos.gr www.espa.gr 

5 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
             

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄:  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ................................................................................... 6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ...... 7 

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ............................... 8 
1. Στρατηγικό πλαίσιο των παρεμβάσεων 2007-2013 του τομέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης .................................................................................................................................... 8 
2. Επιχειρησιακό πλαίσιο των παρεμβάσεων Υγεία & Κοινωνική Αλληλεγγύη 2007- 2015 .............. 9 

ΜΕΡΟΣ Β’ -  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Υ&ΚΑ ........................................................... 9 
3. Επικοινωνία των παρεμβάσεων Υ&ΚΑ στην περίοδο 2000-2008 (Γ’ ΚΠΣ) .................................. 9 
4. Το πλαίσιο αναφοράς του Έργου ..................................................................................................... 9 
5 Εμπλεκόμενοι Φορείς και Συμμέτοχοι στην Επικοινωνία .............................................................. 15 

ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ................................................... 16 
6 Ανάλυση του αντικειμένου του έργου ............................................................................................ 16 
7.  Τρόπος υλοποίησης - Παραδοτέα ................................................................................................... 19 
8. Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα του έργου ....................................................................................... 20 
9. Προϋπολογισμός έργου – Πληρωμές αναδόχου ............................................................................. 20 
10. Μεθοδολογία παρακολούθησης προόδου και παραλαβής του έργου ............................................. 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ................................................................... 22 
1. Δικαίωμα συμμετοχής .................................................................................................................... 22 
2.   Έλεγχος καταλληλότητας και ικανότητας των υποψηφίων – Λόγοι αποκλεισμού. ....................... 22 
3. Μορφή και περιεχόμενο Προσφορών Υποψηφίων Αναδόχων ...................................................... 23 
4. Τρόπος Αξιολόγησης Προσφορών ................................................................................................. 26 
5.  Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή σύμβασης ................................................................................. 28 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄:  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ..................................................................... 30 
1.  Επιχειρησιακό πλαίσιο των παρεμβάσεων Υγεία & Κοινωνική Αλληλεγγύη 2007- 2015 ............ 30 
2. Επικοινωνία των παρεμβάσεων Υ&ΚΑ στην περίοδο 2000-2008 (Γ’ ΚΠΣ) ................................ 38 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΘ-Ι36



 

 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

www.ygeia-pronoia.gr  www.prosonolotahos.gr www.espa.gr 

6 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄:  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Ειδική Υπηρεσία 

Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

«Διερεύνηση υφιστάμενης κατάστασης και εκπόνηση Σχεδίου 

Δράσης για την επικοινωνία των παρεμβάσεων του τομέα Υγείας  

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά την περίοδο 2011 – 2015» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 

ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€ 80.000,00) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής 

Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ ΑΝΑΔ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 
Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Διαδικασία με διαπραγμάτευση μέσω δημοσίευσης προκήρυξης κατ’ 

άρθρ. 3 παρ. 3 του Π.Δ 4/2002, όπως  τροποποιήθηκε με την 

υπ’αριθμ. 51440 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12-11-2010 και ισχύει 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 106 77 Αθήνα, 4ος όροφος – Γραφείο 

Πρωτοκόλλου 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

08 / 08 / 2011, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 15.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΘ-Ι36



 

 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

www.ygeia-pronoia.gr  www.prosonolotahos.gr www.espa.gr 

7 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ ή Ειδική Υπηρεσία), που 
θα αναφέρεται στην συνέχεια ως Αναθέτουσα Αρχή, στο ΕΣΠΑ (2007-2013) ασκεί καθήκοντα: 

 Στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων του τομέα υγείας – κοινωνικής 
αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και   

 Καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» για τις κατηγορίες πράξεων του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5 και τις δράσεις 
πρόληψης του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ (ΣΥΔ) του Θεματικού Άξονα 
Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».   

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 

2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 

και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1260/1999» άρθρ. 69, το κράτος μέλος και η αρμόδια για 

την διαχείριση αρχή παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά στις πράξεις και τα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική δημοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους με στόχο την Προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη 

διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων1.  Συνεπώς, η Αναθέτουσα Αρχή, ως Ειδική 

Υπηρεσία αρμόδια για την διαχείριση των παραπάνω παρεμβάσεων οφείλει να σχεδιάσει, οργανώσει και 

υλοποιήσει κατάλληλες επικοινωνιακές ενέργειες, ώστε να ανταποκριθεί στην υποχρέωση του 

Κανονισμού , αλλά και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση των 

παρεμβάσεων. 

Ταυτόχρονα, οι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των 

πράξεων (Δικαιούχοι), βάσει του θεσμικού πλαισίου βαρύνονται, μεταξύ άλλων, με την υποχρέωση να 

μεριμνούν για την ενημέρωση των κοινών της πράξης (ειδικά και γενικά) για την συμβολή της Ε.Ε. στην 

χρηματοδότηση και να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας την κοινή ταυτότητα του Ε.Π.  

Πέραν τούτου, για την εξασφάλιση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, την ελαχιστοποίηση κινδύνων, 

την ισχυροποίηση της διατηρησιμότητας κλπ της πράξης, οι Δικαιούχοι φορείς οφείλουν να εφαρμόζουν 

κανόνες χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης με διαρκή, κατάλληλη και στοχευμένη επικοινωνία σε 

όλα τα κοινά του περιβάλλοντος της παρέμβασης. Στην κατεύθυνση αυτή , οι φορείς παρακολουθούνται 

και υποστηρίζονται από την Ειδική Υπηρεσία με οδηγίες, υποδείγματα, τεχνογνωσία και συντονισμό για 

την επίτευξη συνεργιών.  

 

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Άρθρο 69 Ενημέρωση και Δημοσιότητα, παρ. 1 & 
2., σελ L210/58 
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ΜΕΡΟΣ Α’ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

1. Στρατηγικό πλαίσιο των παρεμβάσεων 2007-2013 του τομέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

Την περίοδο 2007-2013 η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη, σε 

συνδυασμό με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), έχει σαν στόχο ένα αποδοτικό και 

οικονομικά βιώσιμο Σύστημα Υγείας, που θα προσφέρει αποτελεσματική πρόληψη και φροντίδα σε όλους 

τους πολίτες. Ένα σύστημα που θα προστατεύει τη Δημόσια Υγεία και θα προάγει την Πρωτοβάθμια 

Περίθαλψη και την Κοινωνική Αλληλεγγύη. 

 Για την υλοποίηση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2007-2013 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, θα αξιοποιηθούν πόροι που ανέρχονται έως 1,4 δις ευρώ, με συγχρηματοδότηση δράσεων 

του τομέα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 Το Υπουργείο έχει δεσμεύσει τμήμα των επενδύσεων, που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων του τομέα, όπως εξειδικεύονται με επιχειρησιακά σχέδια δράσης, για 

χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 , με τα εξής 

ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα (ενδεικτικά): 

• Δημιουργία ή αναβάθμιση 2.500 κλινών  

• Δημιουργία ή αναβάθμιση 67   μονάδων  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  

• Δημιουργία 50   Στεγών  Υποστηριζόμενης  Διαβίωσης  για άτομα με αναπηρίες  

• Δημιουργία 189 νέων  δομών  πρόληψης  και αντιμετώπισης  Ψυχικών Ασθενειών  

• Καθιέρωση Κάρτας Υγείας  για όλους  τους πολίτες  

• Κατάρτιση 5.000 επαγγελματιών  Ψυχικής Υγείας  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   

• Εισαγωγή  Ηλεκτρονικού  Φακέλου Ασθενούς  

 
Σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο της νέας περιόδου, τα έργα του τομέα εντάσσονται 

μετά από Προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας του τομέα και άλλων τομεακών και περιφερειακών 

Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και υλοποιούνται από φορείς που προηγουμένως έχουν ολοκληρώσει με 

επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας τους για να διαχειριστούν τα συγχρηματοδοτούμενα 

έργα. 

 Η πορεία των έργων αυτών παρακολουθείται με τυποποιημένα δελτία και εκθέσεις των αρμοδίων 

υπηρεσιών, ενώ ιδιαίτερα καινοτόμες ή σημαντικές δράσεις προβάλλονται ως καλές πρακτικές ή 

υποδειγματικά έργα του τομέα.  
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2. Επιχειρησιακό πλαίσιο των παρεμβάσεων Υγεία & Κοινωνική Αλληλεγγύη 2007- 2015 

 
2.1 Οι δράσεις του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που απορρέουν από τους στρατηγικούς 

στόχους του Αναπτυξιακού Προγράμματος του τομέα 2007-2013 προτείνονται στα Τομεακά και 

Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ενώ εξειδικεύονται επιχειρησιακά σε 4 Σχέδια Δράσης και 

αναλύονται σε Παράρτημα Ε’ της παρούσας.   

 
Μέσα από ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» αποσκοπεί στην 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, καθώς και την καταπολέμηση των διακρίσεων και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Η πολιτική αυτή του τομέα Υ& ΚΑ αποτυπώνεται στους Θεματικούς Άξονες 

Προτεραιότητας και στις αντίστοιχες ομάδες-στόχο, που αναλύονται στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας.  

 

ΜΕΡΟΣ Β’ -  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Υ&ΚΑ  

3. Επικοινωνία των παρεμβάσεων Υ&ΚΑ στην περίοδο 2000-2008 (Γ’ ΚΠΣ) 

Η επικοινωνία των παρεμβάσεων του τομέα, που μέχρι το 2009 χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π Υγεία-

Πρόνοια, κινήθηκε σε 2 κύριους επικοινωνιακούς στόχους, και περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις, που 

περιγράφονται στο Παράρτημα Ε’ της παρούσης. 

 

4. Το πλαίσιο αναφοράς του Έργου 

4.1  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Υ&ΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2015 (ΕΣΠΑ) 
 
Όπως αναλύθηκε παραπάνω, οι παρεμβάσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών 

στόχων 2007-2013 του τομέα Υ&ΚΑ ακολουθούν πολυ-ταμειακό σχήμα χρηματοδότησης και 

υλοποιούνται στο πλαίσιο περισσότερων του ενός Ε.Π του ΕΣΠΑ. Εντούτοις, η επικοινωνία των 

παρεμβάσεων αυτών δεν μπορεί παρά να συγκλίνει σε κοινούς για τις παρεμβάσεις στόχους, εφόσον 

απευθύνεται στα ίδια κοινά-στόχος και προβάλλει το αποτέλεσμα ολοκληρωμένης παρέμβασης, που 

περατώνεται με την συμβολή όλων  των συμπληρωματικών και συνεργούντων επιμέρους πράξεων (πχ 

επικοινωνείται η πρόληψη της ασυλοποίησης και όχι η πράξη λειτουργίας, υποδομής, ψηφιακής 

αναβάθμισης, θεσμικής παρέμβασης κλπ για την επίτευξη της). Έτσι, ενώ το έργο της επικοινωνίας των 

πράξεων του ΤΕΠ ΑΝΑΔ εφαρμόζεται για τις πράξεις, που χρηματοδοτεί το ΤΕΠ ΑΝΑΔ, οφείλει να 

λαμβάνει υπόψη την απώτερη ολοκληρωμένη παρέμβαση. 
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ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκάά  
ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκάά  
ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  

((ΕΕΤΤΠΠΑΑ))  
  

ΛΛοοιιππάά  
ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό  
ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  

((ΕΕΚΚΤΤ  &&  ΕΕΤΤΠΠΑΑ))  

ΕΕππ..  
ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα    
ΑΑννάάππττυυξξηη    

ΑΑνν..  ΔΔυυννααμμιικκοούύ  
ΕΕΚΚΤΤ    ΓΝΩΡΙΖΩ  

ΚΑΤΑΝΟΩ  
ΑΠΟΔΕΧΟ
ΜΑΙ

ΓΝΩΡΙΖΩ
ΚΑΤΑΝΟΩ
ΑΠΟΔΕΧΟ
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4.2   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2015 
 

Η Επικοινωνιακή Στρατηγική του ΤΕΠ ΑΝΑΔ (βλ. Παράρτημα) εκπονήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1828/2006 και τις κατευθύνσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της 

Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατόπιν της έγκρισής του, το Σχέδιο αυτό αποτελεί 

τη βάση για την εξειδίκευση της στρατηγικής του  Ε.Π. σε Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει 

επακριβή σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεων Επικοινωνίας ανά έτος, χρονοδιάγραμμα και 

αναλυτικούς προϋπολογισμούς. Για την εξειδίκευση προβλέπεται ότι θα εκπονηθούν  δύο ξεχωριστά 

Σχέδια Δράσεων. Το πρώτο θα  αφορά σε όλες τις παρεμβάσεις, που περιλαμβάνονται στους Άξονες 

Προτεραιότητας 1,2,3,4 και 6 του ΕΠ ΑΝΑΔ. Το δεύτερο θα αφορά στο σύνολο των παρεμβάσεων του 

Άξονα 5, καθώς και  σε συγκεκριμένη παρέμβαση του Άξονα 4 ευθύνης του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το παρόν έργο αφορά μόνο στο δεύτερο Σχέδιο Δράσης. 

4.2.1 Γενικά 

Το Κεντρικό μήνυμα της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Προγράμματος ΕΠ ΑΝΑΔ είναι: 

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό 

Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ θα συμβάλουν σημαντικά στην αξιοποίηση του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναμικού, για την ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

  

4.2.2  Στόχοι της Επικοινωνίας του ΕΠ ΑΝΑΔ 

4.2.2.1   Γενικοί και ειδικοί στόχοι της επικοινωνίας  

Οι γενικοί στόχοι της επικοινωνίας αφορούν: 

• Στην ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό, και την προβολή της 

ΜΑΙ  
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προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  

• Στη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ταμείων, 

δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να 

είναι διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους 

Οι ειδικοί στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής υπαγορεύονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

δράσεων του ΕΠ. Συγκεκριμένα, το ευρύ κοινό θα πρέπει να ενημερωθεί για: 

• Το Ε.Π, τις επιμέρους δράσεις και τη φύση τους, και τις ομάδες ατόμων που μπορούν να 

ωφεληθούν από αυτό (άμεσα ή έμμεσα) 

• Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του 

Ε.Π,  για 

• την εδραίωση της μεταρρύθμισης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας  

• τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της 

προσβασιμότητας σε αυτές καθώς και την ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας 

• την πρόληψη του ιδρυματισμού και τον αποστιγματισμό των ΑμεΑ 

 

Επιπλέον των παραπάνω, οι δυνητικοί δικαιούχοι των Αξόνων 4 και 5 του Ε.Π (φορείς, που 

αναφέρονται σε προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας για κατάθεση προτάσεων έργων) θα πρέπει να 

ενημερωθούν για: 

• Τις συγκεκριμένες δυνατότητες, που προσφέρονται από τις προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις 

• Τη συνέχιση του έργου για την εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, 

την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 

πληθυσμού  

4.2.2.2 Στοχοθετούμενο κοινό 

Το στοχοθετούμενο κοινό του ΕΠ, σύμφωνα και με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, διακρίνεται σε: 

• Δυνητικούς δικαιούχους  

• Δικαιούχους 

• Ειδικά κοινά 

• Το ευρύ κοινό  

 

Τα ειδικότερα κοινά-στόχος του ΕΠ εν γένει αφορούν σε  

• Εργαζομένους του τομέα Υ&ΚΑ και άλλων συναρμόδιων φορέων 

• Εξυπηρετούμενους του τομέα Υ&ΚΑ 

• Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων 
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• Φορείς (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ) του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Παράλληλα, οι δράσεις επικοινωνίας του Ε.Π θα στοχεύσουν, άμεσα ή έμμεσα, και σε φορείς όπως οι 

ακόλουθοι, προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης: 

 

• Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί: η συμμετοχή τους σε δράσεις του ΕΠ ΑΕΚ και ΕΠ Υγεία - 

Πρόνοια κατά το Γ’ ΚΠΣ θα αποτελέσει τη βάση για την προβολή του νέου ΕΠ στα μέλη και τα 

γενικότερο περιβάλλον τους 

• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: έμφαση θα δοθεί στα περιφερειακά ΜΜΕ τα οποία παρέχουν πιο 

άμεση προσέγγιση των τοπικών κοινωνιών 

• Συλλογικοί Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: έχοντας λειτουργήσει ως Τελικοί  Δικαιούχοι 

κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο είναι εξοικειωμένοι με τη φύση των 

συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και, κατά συνέπεια,  θα δύνανται να προβάλλουν πιο 

αποτελεσματικά τις δράσεις του νέου ΕΠ  

• Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): θα αξιοποιηθεί το πανελλαδικό δίκτυό τους για την 

προβολή του συνόλου των δράσεων του ΕΠ  

• Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) – Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης: ξεκίνησε 

στο Γ’ ΚΠΣ και θα συνεχιστεί κατά την Δ’ Προγραμματική Περίοδο η αξιοποίηση του 

πανελλαδικού δικτύου των εν λόγω Κέντρων, για  την προβολή των  δράσεων του ΕΠ και την 

ενημέρωση των ομάδων-στόχος του  

• Γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών : η λειτουργία τους κατά την Γ’ΠΠ 

δημιούργησε ένα αποτελεσματικό δίκτυο για τη διάχυση πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και 

προώθησης στην απασχόληση με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

• Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΥΥΚΑ, εποπτευόμενοι φορείς και φορείς του ΕΣΥ 

• Επαγγελματικές Οργανώσεις και Κοινωνικοί Εταίροι του τομέα υγείας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης 

 

4.2.3  Γενική Ταυτότητα της Επικοινωνίας του ΕΠ 

Κατά την Δ’ προγραμματική περίοδο αναλαμβάνονται νέες πρωτοβουλίες για τη συνδυασμένη προβολή 

του ΕΠ και του ΕΚΤ συνολικά, όπως υπαγορεύεται και από τον  Κανονισμό  (ΕΚ) αρ. 1828/2006. 

Παράλληλα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των δράσεων θα διέπονται από κοινές βασικές αρχές, 

που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος και θα 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των κοινών-στόχος. Τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης θα 

κάνουν αναφορά στην προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συνδρομής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. 
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• Ενιαίο μήνυμα για το ΕΚΤ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1828/2006, σε όλες τις δράσεις δημοσιότητας η αναφορά στο ΕΚΤ 

θα συνοδεύεται από ενιαίο μήνυμα και λογότυπο για τον στόχο του Ταμείου. 

Επιπλέον και τα επιμέρους μηνύματα του ΕΠ θα παρουσιάζονται απλοποιημένα και ενοποιημένα, όσον 

αφορά στο περιεχόμενο και την εικόνα τους. Η προσέγγιση των κοινών-στόχος του ΕΠ σε όλες τις 

εκφάνσεις (διαφημίσεις, προκηρύξεις κ.α.) θα γίνεται με γλώσσα απλή και εύληπτη, αλλά και ύφος που 

θα συνάδει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας.   

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 μετά την  τροποποίηση του 

με τον Κανονισμό (EΚ) αρ. 846/2009 της Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 2009, Άρθρο 1 (περί αναφοράς 

Διαρθρωτικών Ταμείων σε πράξεις πολλαπλής χρηματοδότησης) 

 

• Λογότυπα του ΤΕΠ ΑΝΑΔ 

Όσον αφορά στο ΕΠ ΑΝΑΔ, κατά προτεραιότητα για την προβολή του, σε όλες τις επικοινωνιακές 

δραστηριότητες θα χρησιμοποιείται το λογότυπο του Προγράμματος. 

 

• Λογότυπα του ΥΥΚΑ 

Όσον αφορά στο ΥΥΚΑ, κατά προτεραιότητα για την προβολή του, σε όλες τις επικοινωνιακές 

δραστηριότητες θα χρησιμοποιείται το ισχύον λογότυπο. 

4.2.4 Ειδικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας 
 

Διάχυση της πληροφόρησης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

Κατά την εξειδίκευση και τον σχεδιασμό των διαφόρων δράσεων δημοσιότητας, θα υπάρξει μέριμνα ώστε 

στην πλειοψηφία τους να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητές των Ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ιστοσελίδα του ΕΠ θα είναι προσβάσιμη σε ΑμεΑ, μέρος του έντυπου 

υλικού που θα παραχθεί θα είναι σε γραφή Braille, ενώ στις προδιαγραφές εκδηλώσεων θα 

περιλαμβάνεται και η δυνατότητα πρόσβασης από ΑμεΑ. Σχετικό κείμενο προδιαγραφών περιλαμβάνεται 

στο Παράρτημα της παρούσης. 

 

Αξιολόγηση 

Οι επικοινωνιακές ενέργειες, που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης θα αξιολογηθούν ως 

προς την προβολή και αναγνωρισιμότητα των παρεμβάσεων ΥΥΚΑ και του ρόλου που διαδραματίζει η 

ΕΕ, αλλά και τη διαφάνεια προς τους δυνητικούς δικαιούχους, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 

1828/2006. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με την ευθύνη της ΕΥ επί δεικτών, που θα καθορίζονται 

στο Σχέδιο Δράσης (με τιμή βάσης, τρόπο μέτρησης και αναμενόμενη επίτευξη), κατά την ενδιάμεση 

φάση εξέλιξης του Σχεδίου Δράσης, το 2012, και μετά την ολοκλήρωσή του, το 2015.  Προκειμένου να 

εξασφαλιστούν τα ακριβέστερα δυνατά στοιχεία αποτελέσματος και επιπτώσεων από την αξιολόγηση των 

ενεργειών θα χρησιμοποιηθούν ποιοτικές (έρευνες κοινής γνώμης, με ομαδικές ή ατομικές συνεντεύξεις, 
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ερωτηματολόγια κ.α.)  και ποσοτικές μέθοδοι (μετρήσεις, στατιστικά στοιχεία), αξιοποιώντας τεχνικές 

ανάλυσης αποτελεσμάτων με χρήση δειγμάτων ελέγχου ( counterfactual analysis).  

4.2.5  Χρονοδιάγραμμα της επικοινωνίας 

Αφετηρία για τον χρονικό σχεδιασμό, σύμφωνα με την επικοινωνιακή στρατηγική είναι η επιδίωξη να 

«είμαστε διαρκώς στην επικαιρότητα». Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να διακριθεί η 

επικοινωνία σε διαφορετικές φάσεις, η κάθε μία εκ των οποίων θα αποτελεί συνέχεια, συμπλήρωση και 

εξειδίκευση της προηγούμενης και θα δίνει έμφαση στην προβολή διαφορετικών μηνυμάτων για το ΕΠ.  

 

Συγκεκριμένα: 

Α’ Φάση:  Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει γενική πληροφόρηση για τον σχεδιασμό (Στρατηγικοί στόχοι, Σχέδια Δράσης, 

εμπλεκόμενοι φορείς κ.α.) προκειμένου α. να γίνει ευρέως γνωστή η ταυτότητα των παρεμβάσεων 

ΥΥΚΑ,  καθώς και η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και β. να προετοιμαστεί το έδαφος 

για πιο στοχευμένες επικοινωνιακές ενέργειες.  

Η φάση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι θα καθορίσει τις πρώτες εντυπώσεις του κοινού για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Χρονικά τοποθετείται έως το δεύτερο εξάμηνο του 2011, όταν αναμένεται να 

έχει ενεργοποιηθεί σχεδόν το 100% του οικονομικού αντικειμένου με ανοικτές Προσκλήσεις.  

 

Β’ Φάση:  Εξειδίκευση - Συμμετοχή 

Σε συνέχεια της γενικής ενημέρωσης του κοινού, η δεύτερη φάση έχει  περισσότερο  λειτουργικό 

χαρακτήρα, καθώς συμβάλλει στην ενημέρωση των επιμέρους κοινών-στόχος του ΕΠ για συγκεκριμένες 

δράσεις του. Στόχος της η διευκόλυνση της πρόσβασης στις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει το 

πρόγραμμα, μέσα από τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου και της εξέλιξής του και των κριτηρίων και 

διαδικασιών ένταξης σε πράξεις. Η φάση αυτή καλύπτει τα έτη  20011 - 2012.   

 

Γ’ Φάση:  Ανάδειξη της Αποτελεσματικότητας 

Κατά την τρίτη και τελευταία φάση προβολής του ΕΠ, που θα καλύπτει τα έτη 2013 & 2015, η έμφαση 

δίνεται στη διάδοση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων και την προβολή των υλοποιηθέντων έργων 

και καλών πρακτικών. Επιπρόσθετα, η φάση αυτή ενισχύει περαιτέρω και την επικοινωνία της συνδρομής 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, διότι μέσα από τα απτά αποτελέσματα της υλοποίησης του ΕΠ 

τεκμηριώνονται τα όσα έχουν υποστηριχθεί κατά τις δύο προηγούμενες φάσεις. 
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5 Εμπλεκόμενοι Φορείς και Συμμέτοχοι στην Επικοινωνία  

Η Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέχει κομβική θέση στο τυπικό και 

άτυπο δίκτυο επικοινωνίας των παρεμβάσεων. Έτσι, μπορεί εύκολα να αναπτύξει και να διατηρήσει τις 

γραμμές επικοινωνίας και δημοσιοποίησης πληροφοριών τόσο ανάμεσα στην ίδια και τους «ενδιάμεσους» 

, όπως είναι οι Φορείς Υλοποίησης των παρεμβάσεων (Δικαιούχοι), οι Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί και οι 

Ανάδοχοι, όσο και τους επικοινωνιακούς κρίκους , που συνδέουν αυτούς με το ειδικό και γενικό «κοινό». 

Στη επικοινωνιακή προσπάθεια συμβάλουν επίσης με κατευθύνσεις, συντονισμό και συνεργούσες δράσεις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΓΔ Απασχόλησης) και  

 

άλλων Υπουργείων (ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΔ ΤΕΠ ΑΝΑΔ). Στο παρακάτω σχήμα αναπαριστώνται 

ενδεικτικά οι σημαντικότεροι άξονες και επίπεδα επικοινωνίας- πρωτεύοντες (με σκούρο χρώμα) και 

δευτερεύοντες (με ανοιχτό χρώμα). 

ΥΥΚΑ
ΕΥτΥΚΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΦΟΡΕΙΣ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Και 
ΑΝΑΔΟΧΟΙ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤ ΙΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΣΣΑΠ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ & 
ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΙΝΑ  

  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ 

 
Σημείωση : Για την εξασφάλιση της ομοιογένειας, συνοχής και συνέργιας μεταξύ των μέτρων 

δημοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία που συνδράμουν στο 

πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, η εθνική αρχή συντονισμού παρέχει ενιαίες αρχές προς τις 

διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και μεριμνά για τη συνολική παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισμό 

τους.  

Πρέπει να σημειωθεί , ότι το παραπάνω σχήμα απλοποιεί ένα πολυπλοκότερο σύστημα επικοινωνιακής 

ροής, που στην πραγματικότητα  λειτουργεί ως δομή μητρώου με υπερκαλύψεις ευθυνών, αποκεντρωμένη 

 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

www.ygeia-pronoia.gr  www.prosonolotahos.gr www.espa.gr 

15 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΘ-Ι36



 

 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

www.ygeia-pronoia.gr  www.prosonolotahos.gr www.espa.gr 

16 

 

λήψη αποφάσεων και σύνθετες αλληλεπιδράσεις.  

Κατά την ανάπτυξη του συστήματος επικοινωνίας όλων των επιπέδων στις γραμμές επικοινωνίας πρέπει 

να περιληφθούν όλοι οι φορείς η υπεύθυνοι , που παίζουν κομβικό ρόλο στην αλυσίδα υλοποίησης των 

παρεμβάσεων. Αποκλεισμός αυτών των παραγόντων θα είχε ως συνέπεια όχι μόνο την απώλεια της 

συμβολής τους στην παραγωγή αξίας δημοσιότητας/ προβολής, αλλά και ενδεχομένως- την υιοθέτηση 

αρνητικής στάσης. 

Επίσης, στον σχεδιασμό των επιμέρους δράσεων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμβατότητα µε το 

κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τις δράσεις επικοινωνίας των ΔΤ της ΕΕ και η συμμόρφωση, 

όπου απαιτείται µε την νομοθεσία της επικοινωνίας του Δημοσίου Τομέα, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Κρίσιμη για την επιτυχία του Σχεδίου Δράσης του ΕΠ θεωρείται η λειτουργία µηχανισµών 

παρακολούθησης και πιστοποίησης των εκτελουμένων επικοινωνιακών ενεργειών. Επίσης, για την ορθή 

στόχευση και προσαρμογή των δράσεων στην πραγματικότητα είναι απαραίτητη η υιοθέτηση 

ερευνητικών ενεργειών, πριν, κατά και µετά την εκτέλεση των επικοινωνιακών προγραμμάτων, που θα 

εφαρμόζουν τεχνικές . 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6 Ανάλυση του αντικειμένου του έργου 

Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου αφορά στην υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με την μελέτη υλοποίησης δράσεων επικοινωνίας και προβολής, 

σε σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ομάδες και άτομα, κατά την εφαρμογή των άμεσα 

υλοποιούμενων από την αναθέτουσα Αρχή παρεμβάσεων στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα εξής :  

 

Α. Την μελέτη της υφιστάμενης Επικοινωνιακής κατάστασης - Μελέτη πεδίου και Μελέτη φυσικού 

αντικειμένου προς προβολή,  

 

Β. Τον καθορισμό Κοινών-στόχων επικοινωνίας  

 Ειδικότερα ο Ανάδοχος καλείται ν’ απαντήσει τεκμηριωμένα  στα εξής ερευνητικά ερωτήματα 

(κατ’ ελάχιστο): 

• Ποιο πρέπει να είναι το ύφος, η ταυτότητα και τα κύρια μηνύματα της επικοινωνίας; 

• Ποια είναι τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ομάδων-κοινού της επικοινωνιακής 

δράσης των μελλοντικών παρεμβάσεων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης., πως 
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οργανώνονται σε κατηγορίες και πως ιεραρχούνται κατά σημαντικότητα;  

• Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ευκαιρίες για την επικοινωνιακή ανάδειξη των παρεμβάσεων; 

• Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση ( baseline)? Ποιοι είναι οι επικοινωνιακοί στόχοι 

(ποσοτικοί και ποιοτικοί), που πρέπει να υλοποιηθούν ανά κοινό? Με ποιους δείκτες εκροών, 

αποτελέσματος και επίπτωσης μπορεί να παρακολουθείται και να αποτιμάται ο κάθε στόχος; 

• Ποιο είναι το κατάλληλο μίγμα μέσων και ενεργειών, που επιτυγχάνει με τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο την υλοποίηση των παραπάνω στόχων; 

• Ποιες είναι οι βέλτιστες προδιαγραφές για τις κατηγορίες  ενεργειών, που προβλέπει το μίγμα; 

 

Γ.  Την  κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας χρονικά κατανεμημένου, καθώς και την 

εξειδίκευσή του, με τεκμηριωμένη την αποτελεσματικότητα των προτάσεων σε σχέση με τις ομάδες 

κοινού - στόχο (target groups)  των άμεσα υλοποιούμενων από την Αναθέτουσα Αρχή παρεμβάσεων του 

Ε.Π.  

6.1 Περιεχόμενα του Σχεδίου Δράσης  (κατ’ ελάχιστον) 

Το Σχέδιο Δράσης θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: 

 
• Προτεινόμενη κοινή ταυτότητα για το σύνολο των παρεμβάσεων και ενέργειες εφαρμογής της 

ταυτότητας σε όλες τις ενέργειες (λογότυπο, σλόγκαν, τρόπο εφαρμογής) 

• Περιγραφή των σημαντικότερων κοινών-στόχων, ποια είναι η ιεράρχηση σημαντικότητας τους ( με 

τεκμηρίωση) , υφιστάμενη κατάσταση ( baseline) και ποσοτικοποιημένων επικοινωνιακών στόχων 

ανά κοινό. Ανά στόχο –τιμή βάσης, περιγραφή και μεθοδολογία μέτρησης, χρονοδιάγραμμα, 

ενδιάμεσες τελική τιμή.  

• Προτεινόμενο βέλτιστο επικοινωνιακό μίγμα για την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων για κάθε 

κοινό με τεκμηρίωση της επιλογής. Ενδεικτικός κατάλογος με κατηγορίες ενεργειών above και 

bellow the line , που προτείνονται ως βέλτιστες για την επίτευξη των στόχων. 

• Μεθοδολογία παρακολούθησης των ενεργειών του ΣΔ με ενδεικτικούς μετρήσιμους δείκτες εκροών 

και αποτελέσματος (τιμή βάση, διατύπωση, μονάδα, μεθοδολογία μέτρησης). Ζητείται τουλάχιστον 

ένας δείκτης εκροής και ένας αποτελέσματος ανά κατηγορία ενέργειας. 

• Μεθοδολογία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης Επικοινωνίας 

(αναλυτικά ανά στόχο και συνολικά για το σχέδιο)  

• Τεχνικά ποιοτικά χαρακτηριστικά (κατ’ ελάχιστον) για κάθε κατηγορία προτεινόμενων ενεργειών 

• Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα  και ενδεικτικό προϋπολογισμό υλοποίησης των προτεινόμενων 

ενεργειών 

 

Το Σχέδιο Δράσης θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τις ενέργειες, που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο ως 

υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι : 
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• Μια τουλάχιστον σημαντική ενέργεια κατ’ έτος, που θα επικοινωνεί τα επιτεύγματα και τα έργα 

(ενδεικτικά ημερίδα, συνέδριο, σεμινάριο, έκθεση, παραγωγή εντύπου, προβολή στα ΜΜΕ) 

• Τυποποιημένη ανάρτηση και δημοσίευση των προσκλήσεων της ΕΥ 

• Προσαρμογή και λειτουργία Ιστοσελίδας www.ygeia-pronoia.gr  

• Λειτουργία Γραφείου Τύπου 

• Ενέργειες παρακολούθησης, συντονισμού και υποστήριξης επικοινωνίας των πράξεων Υ&ΚΑ του 

ΤΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 

 

6.2  Μεθοδολογία  

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων εκτιμάται ότι πρέπει να υλοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι εξής 

ομάδες εργασιών: 

• Συγκέντρωση δεδομένων υφιστάμενης κατάστασης  

• Ποσοτική έρευνα πεδίου - έρευνα κοινού, έρευνα προϊόντος, ανάλυση με χρήση τεχνικών δείγματος 

ελέγχου (counterfactual analysis). 

• Ποιοτική έρευνα πεδίου 

• Έρευνα Γραφείου επί διαθέσιμου υλικού 

• Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων 

• Καθορισμός και ιεράρχηση στόχων 

• Καθορισμός δεικτών παρακολούθησης και δεικτών και τεχνικών αξιολόγησης αποτελεσμάτων με 

χρήση τεχνικών δείγματος ελέγχου (counterfactual analysis).  

• Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης  

• Εκπόνηση προδιαγραφών επικοινωνιακών ενεργειών 

 

Η μέθοδος συλλογής στοιχείων ( τεχνικές, μέγεθος δείγματος, δειγματοληψία)και το ακριβές χρονικό 

διάστημα διεξαγωγής της έρευνας αποτελούν αντικείμενο της προσφοράς και θα πρέπει να διασφαλίζουν 

την εύκολη και άμεση πρόσβαση σε κάθε ερωτώμενο, την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, την 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και την δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων.  

Η στατιστική ανάλυση και η επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο 

σύστημα, ώστε να είναι έγκυρες οι διασταυρώσεις στοιχείων, που θα απαιτηθούν. Οι αναλύσεις, που θα 

γίνουν, θα παρουσιαστούν σχολιασμένες και θα υποβληθούν στην ΕΥΤΥΚΑ εκθέσεις αποτελεσμάτων, ως 

εξής:  

α. Συνολικά πανελλαδικά αποτελέσματα 

β. Αποτελέσματα, σύμφωνα με την περιφερειακή διάρθρωση της χώρας, ως εξής: 

i. για καθεμιά από τις 13 Περιφέρειες (Αν. Μακεδονία & Θράκη, Κεντ.Μακεδονία, Δυτ. 
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη), 

ii. για καθεμιά από τις 3 ομάδες περιφερειών, βάσει του κριτηρίου σύγκλισης: 
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- αμιγούς στόχου 1 (Αν.Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια νησιά, Δυτ. 
Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη),  

- στατιστικής σύγκλισης (Κεντ. Μακεδονία, Δυτ. Μακεδονία, Αττική), 
- περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο). 

γ. Αποτελέσματα, σύμφωνα με τις ομάδες στοχοθετούμενου κοινού.  
 

Σημειώνεται ότι τα πρωτογενή στοιχεία της έρευνας θα παραδοθούν στην ΕΥΤΥΚΑ σε ηλεκτρονική και 

επεξεργάσιμη μορφή ( εφαρμογές MS OFFICE). 

Για τον σχεδιασμό της έρευνας και την ανάλυση των δεδομένων πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 

αποτελέσματα διενέργειας ερευνών κοινής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού ΕΚΤ στην 

Ελλάδα (ΕΥΣΕΚΤ), που παρατίθενται στο Παράρτημα Δ’ της παρούσης.  

  

7.  Τρόπος υλοποίησης - Παραδοτέα  

Το παραδοτέο του έργου είναι ολοκληρωμένο Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης (κοινά, στόχοι, μίγμα 

μέσων, χρονοδιάγραμμα 2009-2015, εκτιμώμενος προϋπολογισμός υλοποίησης, ποιοτικές προδιαγραφές )  

με τα εξής μέρη: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1  

1α. Σχεδιασμός έρευνας και μεθοδολογία έρευνας – εργαλεία έρευνας πεδίου, 

μεθοδολογία δειγματοληψίας, τεχνικές έρευνας, κτλ. ( Αρχική Εκθεση, inception report) – 

Αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού τιμήματος 

1β. Μελέτη της υφιστάμενης Επικοινωνιακής κατάστασης - Μελέτη πεδίου: 

Αποτελέσματα έρευνας κοινού και μελέτη γραφείου επί του φυσικού αντικειμένου προς 

προβολή,  υφιστάμενη κατάσταση (τιμές βάσης, baseline) , καταγραφή των κινδύνων και 

ευκαιριών προς επικοινωνιακή ανάδειξη των παρεμβάσεων - Έκθεση ευρημάτων έρευνας 

σε πλήρη ανάλυση (Ενδιάμεση έκθεση) - Αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού τιμήματος . 

1γ. Τον καθορισμό Κοινών και στόχων επικοινωνίας περιλαμβανομένων των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων ανά στόχο (Επιτελική Έκθεση – top line report) - 

Αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού τιμήματος 

Το Παραδοτέο 1 αντιστοιχεί συνολικά στο 50% του τιμήματος του έργου. 

  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2  

•  Σχέδιο Δράσης Επικοινωνίας και Προβολής για την περίοδο 2011-2015 ( πλήρες κείμενο, επιτελική 

σύνοψη στην ελληνική και αγγλική και παρουσίαση Power Point). 

Το Παραδοτέο 2 αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού τιμήματος του έργου. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3   

• Προδιαγραφές Ενεργειών Επικοινωνίας (10 σελίδων κατ’ ελάχιστον) 
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• Κοστολόγηση ανά Ενέργεια Επικοινωνίας (συνολικό κόστος ενέργειας και κόστος μονάδας κατά 

κατηγορία) 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός του Σχεδίου δράσης Επικοινωνίας και Προβολής για την περίοδο 

2011-2015 

Το Παραδοτέο 3 αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού τιμήματος του έργου.  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4  

• Σχέδιο τεύχους προκήρυξης για την εφαρμογή του Σχεδίου δράσης Επικοινωνίας και Προβολής 

Το Παραδοτέο 4 αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού τιμήματος του έργου.  

Επισημαίνεται ότι : 

- η ΕΥΤΥΚΑ διατηρεί το δικαίωμα, εκτός των παραπάνω Παραδοτέων, να ζητήσει και πρόσθετες 
αναφορές, που τυχόν θα κριθούν απαραίτητες, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας. 

- Κάθε παραδοτέο 1 έως 3 θα παραδίδεται σε 3 τουλάχιστον αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική 
επεξεργάσιμη μορφή και θα συνοδεύεται από επιτελική σύνοψη στην αγγλική.  

 

8. Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα του έργου 

Το έργο του αναδόχου έχει αποκλειστική  συνολική διάρκεια πέντε  (5) μηνών, και ενδεικτικές ενδιάμεσες  

προθεσμίες 

 

  Το Παραδοτέο 1 υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας το αργότερο δύο (2) μήνες από 

την ημερομηνία ανάθεσης και υπογραφής της σύμβασης 

 Το Παραδοτέο 2 υποβάλλεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης 

 Το Παραδοτέο 3 υποβάλλεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

 Το Παραδοτέο 4 υποβάλλεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών  από την ημερομηνία 

σύνταξης του πρωτόκολλου  παραλαβής  του Παραδοτέου 3 και εντός της συνολικής προθεσμίας 

του έργου. 

 

9. Προϋπολογισμός έργου – Πληρωμές αναδόχου 

Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 

εξήντα πέντε χιλιάδων σαράντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (65.040,65 €) μη συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα 

πέντε λεπτών (14.959,35 €) ήτοι συνολικού ποσού ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00€). 
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Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του 

έργου. 

Ο τρόπος καταβολής της αμοιβής θα προσδιοριστεί αναλυτικά κατά την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης και οι πληρωμές θα έπονται της παραλαβής των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή 

Επίβλεψης και Παραλαβής. 

Είναι δυνατόν μετά από αίτημα του αναδόχου να καταβληθεί προκαταβολή ύψους μέχρι 20% της αξίας 

του έργου, δηλ. του προϋπολογισμού πρό ΦΠΑ, η οποία θα έχει παρακρατηθεί  μέχρι την πρώτη πληρωμή  

από το συμβατικό τίμημα με  την πρώτη παραλαβή παραδοτέου.  

Τα επί μέρους στάδια υλοποίησης του έργου κοστολογούνται κατ’εκτίμηση μετά την παραλαβή κάθε 

παραδοτέου από τα 4 που περιγράφονται ως άνω, και ο ανάδοχος μπορεί να αιτείται αντίστοιχη 

ποσοστιαία  πληρωμή του συμβατικού του τιμήματος για τα 3 πρώτα παραδοτέα, και εφόσον η επιτροπή 

δεν καταγράφει εκκρεμότητες να γίνεται η σχετική καταβολή.  

Μετά το πρωτόκολλο παραλαβής του 4ου παραδοτέου, και πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, 

εξοφλείται το απομένον 10% από το συμβατικό τίμημα.  

10. Μεθοδολογία παρακολούθησης προόδου και παραλαβής του έργου 

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης τα παραδοτέα του έργου, τα οποία θα παραληφθούν με σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής 

της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα γίνει από Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής, (τριμελή 

τουλάχιστον), όπως αυτή θα οριστεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.  

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι : 

 

i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο 

ii. Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων 

iii. Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο και σε συνεργασία με την Ανάδοχο 

iv. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου  από την Ανάδοχο, 

προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον ανάδοχο το  συμφωνηθέν τίμημα. Η 

Επιτροπή θα συνεδριάζει  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών το αργότερο από την κατάθεση 

στο πρωτόκολλο  της  ΕΥΤΥΚΑ του κάθε ενδιάμεσου παραδοτέου, και θα ολοκληρώνει τις 

παρατηρήσεις της ή την παραλαβή του παραδοτέου εντός 20 ημερών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων,   που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν, επίσης, οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, που προτίθενται να 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για 

την συμμετοχή τους στην διαδικασία. Ωστόσο, σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση 

προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί – για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης - το δικαίωμα 

να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή (κοινοπραξία, όπως προβλέπεται στον 

Κ.Β.Σ) και η ένωση υποχρεούται να το πράξει πριν την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση υποβολής 

κοινής προσφοράς, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 

έναντι της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση του έργου.  

Επισημαίνεται ότι κάθε προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, δεν μπορεί να 

συμμετέχει σε περισσότερες της μίας προσφοράς. 

 

2.  Έλεγχος καταλληλότητας και ικανότητας των υποψηφίων – Λόγοι αποκλεισμού. 

Για την έγκυρη συμμετοχή του προσφέροντος στην διαδικασία ανάθεσης, πρέπει να συντρέχουν 

σωρευτικά και επί ποινή αποκλεισμού, οι εξής προϋποθέσεις: 

 

2.1. Προσωπική κατάσταση υποψηφίων. 

α. Να μην υπάρχει σε βάρος του προσφέροντος οριστική καταδικαστική απόφαση για ένα ή περισσότερα 

αδικήματα από τα αναφερόμενα στο άρθρ. 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. 

β. Να μην ισχύει για τον προσφέροντα καμία εκ των καταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρ. 43 παρ. 2 

του π.δ 60/2007 

γ. Να αποδεχτεί ο προσφέρων πλήρως του όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

2.2. Τεχνικές/επαγγελματικές ικανότητες υποψηφίων. 

 Οι προσφέροντες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο και να διαθέτουν  

τεκμηριωμένη  εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων. Ως παρόμοια έργα νοούνται η έρευνα κοινού, 

η έρευνα ταυτότητας, ο σχεδιασμός επικοινωνίας, η αξιολόγηση επικοινωνιακών δράσεων δημοσίου, 

κατά προτίμηση, συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία προγραμμάτων και έργων, κ.λ.π.  
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Στην εμπειρία ένωσης μπορεί να συμπεριληφθεί και η σχετική γενική και ειδική εμπειρία του Υπεύθυνου  

της Ομάδας Έργου. 

Ο Υπεύθυνος Έργου, καθώς και τα μέλη της Ομάδας Έργου, που θα υποδείξει ο προσφέρων για την 

υλοποίηση του παρόντος έργου, θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχα αποδεδειγμένη εμπειρία στην 

εκτέλεση συναφών έργων, καθώς επίσης επαγγελματισμό, εχεμύθεια και διαθεσιμότητα χρόνου.  

Η Ομάδα έργου θα πρέπει να συγκροτηθεί με βάση την απαιτούμενη διεπιστημονική προσέγγιση, έτσι 

ώστε να καλύπτονται οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις του έργου. Αναφέρονται ενδεικτικά: 

• Γενική εμπειρία στον σχεδιασμό της επικοινωνίας φορέων του Δημοσίου 

• Γνώση της φύσης των παρεμβάσεων και των κοινών - στόχος του χώρου της υγείας, όπως 

προσδιορίζονται στον σχεδιασμό του ΥΥΚΑ, 

• Ειδική Εμπειρία στον σχεδιασμό επικοινωνιακών παρεμβάσεων του Δημοσίου   

• Ειδική Εμπειρία στην προετοιμασία και διενέργεια ερευνών κοινού, ερευνών 

προϊόντος/υπηρεσίας 

• Ειδική Εμπειρία σε ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές αξιολόγησης επικοινωνίας και σε 

στατιστικές μεθόδους εκτιμήσεων 

Ο Υπεύθυνος Έργου του Αναδόχου δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΥΤΥΚΑ και θα πρέπει να συνεργάζεται συστηματικά με τα αρμόδια 

στελέχη της ΕΥΤΥΚΑ και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, που θα οριστούν, 

για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. 

 

2.3. Εξασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να είναι μέλη της ESOMAR ( European Society for Opinion and Marketing 

Research) ή αντίστοιχου εθνικού φορέα.  

Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, ο ανωτέρω όρος θα πρέπει να πληρείται 

τουλάχιστον από τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου ή ένα εκ των μελών της ένωσης αντίστοιχα.  

3. Μορφή και περιεχόμενο Προσφορών Υποψηφίων Αναδόχων 

3.1. Οι προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων  συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

Έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε αλλοδαπή γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

και επικυρωμένη μετάφραση στην Ελληνική. Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο του 

έργου. 

 
Ο φάκελος  κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναγράφει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

του διαγωνιζόμενου (καθώς και στοιχεία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας του) καθώς και τα  

παρακάτω: 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1Α & ΠΑΤΗΣΙΩΝ, 106 77 ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ………/………….. 

 Για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «Διερεύνηση υφιστάμενης κατάστασης και εκπόνηση 

Σχεδίου Δράσης για την επικοινωνία των παρεμβάσεων του τομέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης κατά την περίοδο 2011 – 2015» 

 

Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία. 

 

3.2. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από Επιστολή υποβολής προσφοράς, την οποία υπογράφει 

ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου Αναδόχου και στην οποία πρέπει δηλώνεται ρητά ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος αποδέχεται την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

πρόσκληση.  

 

3.3. Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 

3.3.1.. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: 

α) δεν υπάρχει σε βάρος του προσφέροντα οριστική καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους 

λόγους, που αναφέρονται στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

οδηγία 2004/18/ΕΚ»  

β) δεν ισχύει για τον προσφέροντα κανένα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 43 του 

ΠΔ 60/2007 

γ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τους οποίους ο διαγωνιζόμενος 

αποδέχεται πλήρως  

  

3.3.2. Φάκελο Δικαιολογητικών, που θα πρέπει να περιέχει: 

Α. Για τα νομικά πρόσωπα, τα σχετικά έγγραφα σύστασης, νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους, 

ήτοι:  Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού προσώπου, μαζί με τις μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού, 

(εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τα σχετικά ΦΕΚ), καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσης (για Α.Ε.) ή 

(για λοιπές εταιρείες) το ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού διοικητικού οργάνου του Νομικού Προσώπου σε σώμα. Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές  
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τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.).  

 

Β. Πίνακα με αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου, ήτοι α) στοιχεία του υποψηφίου 

(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email, στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου για την προσφορά), β) 

σύντομη περιγραφή της δομής του (νομική μορφή, έτος ίδρυσης, οργάνωση, εύρος δραστηριοτήτων), γ) 

σύντομη περιγραφή του απασχολούμενου προσωπικού του, που ασχολείται με συναφείς με το εν λόγω 

έργο δραστηριότητες (σύνθεση προσωπικού, τίτλοι σπουδών, επίπεδο κατάρτισης, επαγγελματική σχέση 

κ.λ.π).  

 

Γ.  Πίνακα για την τεκμηρίωση της ικανότητας/καταλληλότητας (εμπειρία) του υποψηφίου, στον οποίο 

θα πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα έργα που έχει αναλάβει, ο φορέας ανάθεσης, η διάρκεια και ο 

προϋπολογισμός των έργων, που θα συνοδεύεται από αντίγραφα των αντίστοιχων αποδεικτικών 

εγγράφων (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, αντίγραφα συμβάσεων κ.λ.π).  

 

Δ. Πίνακα για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων και της ικανότητας/καταλληλότητας των 

στελεχών της Ομάδας Έργου, στον οποίο θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία τόσο 

του Υπεύθυνου Έργου όσο και των στελεχών της Ομάδας Έργου. 

 

Ε.  Πιστοποιητικό/ά εγγραφής του υποψηφίου στην ESOMAR ή σε αντίστοιχο εθνικό φορέα. Σε 

περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, η εν λόγω προϋπόθεση καλύπτεται και από την 

προσκόμιση πιστοποιητικού για τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου ή για ένα εκ των μελών της ένωσης, 

αντίστοιχα. 

  

3.3.3. Τεχνική προσφορά: 

 Προσδιοριστικοί παράγοντες των απαιτήσεων του έργου. Αντίληψη του προσφέροντος για το έργο. 

Μεθοδολογία σχεδιασμού, προετοιμασίας, διενέργειας και εξαγωγής των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που θα συλλεχθούν. Πιθανά προβλήματα που 

ενδεχομένως ανακύψουν και τρόπος αντιμετώπισής τους. Περιγραφή και οργάνωση παραδοτέων.  

 Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου. 

  Οργανωτικό σχήμα της Ομάδας Έργου, με αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης, διοίκησης, 

στελέχωσης και συντονισμού της ομάδας έργου, καθώς και των καθηκόντων των μελών της ομάδας 

έργου, ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα ο ανάδοχος στις ανάγκες του έργου.  

 Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του Υπεύθυνου και των Στελεχών της Ομάδας Έργου. 
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3.3.4. Οικονομική προσφορά  

Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των  εξήντα πέντε χιλιάδων σαράντα ευρώ και 

εξήντα πέντε λεπτών (65.040,65 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ποσού 

δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (14.959,35 €) ήτοι 

συνολικού ποσού ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00€). 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει  την συνολική τελική προτεινόμενη τιμή για την 

εκτέλεση του έργου (με Φ.Π.Α και χωρίς Φ.Π.Α), η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς. 

Στο ανωτέρω ποσό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που 

σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κλπ.).  

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

Προσφορές που παρουσιάζουν έκπτωση της προσφερόμενης τιμής μεγαλύτερη του 15% του 

προϋπολογισμού – στο πλαίσιο των αρχών του ανταγωνισμού και σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες και 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου - θα πρέπει να αιτιολογηθούν ειδικά σύμφωνα με τις διατάξεις  του 

άρθρου 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  Σε περίπτωση που η αιτιολόγηση δεν θεωρηθεί επαρκής ή κριθεί ότι 

η έκπτωση είναι σε βάρος της ποιότητας του έργου ή σε βάρος των δικαιωμάτων της αναθέτουσας αρχής, 

απορρίπτεται η προσφορά.  

 

4. Τρόπος Αξιολόγησης Προσφορών  

Η  αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα προβεί σε άνοιγμα των προσφορών 

και έλεγχο πληρότητας των αναφερομένων στην  παράγραφο 3 της παρούσας «Μορφή και περιεχόμενο 

προσφορών υποψηφίων αναδόχων» του παραρτήματος Γ. Για όσες από τις προσφορές πληρούνται τα 

παραπάνω αναφερόμενα θα προβεί σε αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους. 

 
Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης  και τους συντελεστές ßαρύτητας κάθε 

κριτηρίου σε συνολικό άθροισµα 100. 
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  ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. 

- Βαθμός ανάλυσης των απαιτήσεων και των ερευνητικών ερωτημάτων 

- σαφήνεια χρονοδιαγράμματος και ενδιάμεσων προθεσμιών 

25%

15% 

10% 

Β Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου  

- περιγραφή και τεκμηρίωση καταλληλότητας των ερευνητικών 

τεχνικών, που προτείνονται 

- ανάλυση των εργασιών και υποεργασιών 

40%

20% 

 

20% 

Γ Αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου 

-  Δομή, σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας Έργου (αριθμός στελεχών 

για υλοποίηση του έργου, κατανομή αρμοδιοτήτων, βαθμός εμπλοκής του 

Υπευθύνου του έργου και βαθμός εμπλοκής των εξειδικευμένων 

στελεχών),  

-   Επάρκεια στη σύνθεση των ειδικοτήτων για την κάλυψη του έργου, 

- Οργάνωση της λειτουργίας και συνοχή της Ομάδας και των 

εξειδικευμένων συνεργατών   

35%

15% 

 

10% 

 

10% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%

 

 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές.  Κάθε μέλος της Επιτροπής θα 

βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των 

κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. 

 

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισµα των βαθµών του συνόλου των µελών 

της Επιτροπής διαιρεµένου δια του αριθµού των µελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριµένο 

κριτήριο. Το άθροισµα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής 

Προσφοράς. 

 
Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς 

(Τ.Β.Τ.Π.) κάθε Προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογησθείσα ως 

καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

Τ.Β.Τ.Π. =  (Α.Β.Τ.Π.  /  Α.Β.Τ.Π.max )  x 10 
όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 
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Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο Προσφέρων με την 

καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10). 

 

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική.  Για κάθε 

προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: 

 

Τ.Β.Ο.Π. = (Οικ. Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 10 

 

όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου 

προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Οικονομική 

Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο μειοδότης, δηλαδή 

ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10). 

 

Υπολογισμός της πλέον Συμφέρουσας Προσφοράς  

Στο επόμενο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισμό της πλέον 

Συμφέρουσας Προσφοράς.  Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ) 

κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

ΤΒΣΠ =  (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.)  +  (0,80 Χ  Τ.Β.Τ.Π.) 

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά 

φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 

Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορές 

που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της 

παρούσας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 

υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. 

5. Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή σύμβασης 

Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται εγγράφως με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία 

δέκα (10) ημερών  από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης.  Μέχρι την υπογραφή της  

σύμβασης ο επιλεγείς Ανάδοχος πρέπει να  προσκομίσει, ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της 

σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, 

ποσού ίσου προς το 10 % της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η  ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης διαρκεί μέχρι την επιστροφή της κατά την οριστική παραλαβή του Έργου. Η επιστροφή της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα 

που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, εφόσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις εκ μέρους 

του Αναδόχου. Επίσης, ο επιλεγείς ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας (από όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους οποίους οφείλει να 

καταβάλλει εισφορές).  

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην κα 

Χριστίνα Τερζάκη (τηλ. 213 1500823) και την κα Κυριακή Παντελάκη (213 1500820) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Η υποβολή ερωτήσεων μπορεί να γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ygeia-

pronoia.gr μέχρι και την δέκατη ημέρα από τη δημοσίευση του διαγωνισμού. Οι απαντήσεις θα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.ygeia-pronoia.gr. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄:  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

1. Επιχειρησιακό πλαίσιο των παρεμβάσεων Υγεία & Κοινωνική Αλληλεγγύη 2007- 2015 

1.1  Σχέδια Δράσης 
 
1.1.1 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  
 

Το Σχέδιο Δράσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) εκπονήθηκε στην έναρξη της Δ’ 

Προγραμματικής Περιόδου με ορίζοντα το 2015. Βασίστηκε σε μελέτη και ανάλυση διαθέσιμων 

στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση και λειτουργία του συστήματος Π.Φ.Υ. στη χώρα μας, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθώς και την ιστορική εξέλιξή του, τις οργανωτικές 

και λειτουργικές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και τις διαθέσιμες μεθόδους 

χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα 

www.ygeia-pronoia.gr . 

 
1.1.2. Δημόσια Υγεία  
 
Το Σχέδιο Δράσης για την Δημόσια Υγεία περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας, με συνοπτική αναφορά στα δυνατά και αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και κινδύνους 

του συστήματος Δημόσιας Υγείας, όπως αυτά προσδιορίστηκαν σε ανάλυση του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Στο Σχέδιο εξειδικεύονται οι επιχειρησιακοί στόχοι, λαμβάνοντας υπόψη τις 

τάσεις και τις στρατηγικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την Δημόσια Υγεία, μέσα από τον 

προσδιορισμό της αποστολής και του οράματος της Δημόσιας Υγείας, καθώς και των επιμέρους 

επιχειρησιακών σχεδίων. Αναλυτικά το Σχέδιο  Δράσης στην ιστοσελίδα www.ygeia-pronoia.gr . 

 
1.1.3  Ψυχική Υγεία  
 
Mε τον όρο «Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση» νοείται το σύνολο των παρεμβάσεων που επιτρέπουν στον 

ψυχικά ασθενή να παραμείνει ενεργός πολίτης μέσα στην κοινότητα, με αυτονομία, οικονομική δράση και 

κοινωνική ένταξη. Η εφαρμογή της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, ξεκίνησε στην Ελλάδα με τον 

Ν.1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Ε.Σ.Υ), στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΟΚ) 815/84 του 

Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1984 «για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπέρ της Ελλάδας στον 

κοινωνικό τομέα» και με χρηματοδοτική συμβολή των Ταμείων της ΕΕ, στο πλαίσιο των Ε.Π της Β’, Γ’ 

και Δ’ Προγραμματικής Περιόδου. Μέχρι σήμερα οι δράσεις, που υλοποιήθηκαν πέτυχαν ήδη σημαντικά  

αποτελέσματα: 

 Ολοκληρώθηκε η άρση των ασυλικών τμημάτων, κατάργηση και μετασχηματισμός σε 5 

Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, όπου διαβιούσαν μόνιμα χιλιάδες χρόνιοι ιδρυματοποιημένοι ασθενείς, 

κάτι που αποτελούσε δέσμευση των Ελληνικών αρχών. Συγκεκριμένα καταργήθηκαν τα άσυλα 
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των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Πέτρας Ολύμπου, Κέρκυρας, Τρίπολης, του Θεραπευτηρίου 

Ψυχικών Παθήσεων Χανίων και του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και οι ασθενείς 

μεταφέρθηκαν σε περισσότερες από 400 δομές στην κοινότητα.   

 Βελτιώθηκε αισθητά η πρόσβαση του πληθυσμού σε υπηρεσίες πρόληψης και α’-βάθμιας ή β’-

βάθμιας αντιμετώπισης ψυχικής ασθένειας και πρόκειται να βελτιωθεί περαιτέρω η πρόσβαση 

αυτή καλύπτοντας το 20% του πληθυσμού. Έχει ξεκινήσει η λειτουργία 66  δομών παροχής 

φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα.  

 Μέσω των αποκεντρωμένων αυτών υπηρεσιών έχει αποστιγματιστεί αισθητά τόσο η παροχή της 

υπηρεσίας ψυχικής υγείας, όσο και η αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας , ενώ προλαμβάνεται 

σημαντικά η χρονιοποίηση των περιστατικών.  

 Στις νέες δομές, που δημιούργησε το πρόγραμμα δημιουργήθηκαν περισσότερες από 3000 νέες 

θέσεις εργασίας. Το σύνολο των εργαζομένων, που στελεχώνουν τις παραπάνω δομές έχει 

καταρτιστεί σε προγράμματα, που χρηματοδότησε το Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-2006, για την 

απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών για την υλοποίηση της ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης.  

 Έχουν δημιουργηθεί και χρηματοδοτούνται περισσότερες από 10 Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, στις οποίες απασχολούνται εκατοντάδες πρώην ασυλικοί 

ασθενείς.  

 Για την συνέχιση και εδραίωση της, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση συνεχίζει με στόχο την κάλυψη 

της χώρας με υπηρεσίες στην κοινότητα για πρόληψη και αποασυλοποίηση τουλάχιστον στον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο, μέσω της ανάπτυξης δομών σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο. 

Περιλαμβάνεται, επίσης, η υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των κοινωνικών 

συνεταιρισμών των πρώην χρόνιων ασθενών. Οι παραπάνω δράσεις αναλύονται επιχειρησιακά με 

το Σχέδιο Δράσης για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση «ΨΥΧΑΡΓΩ» 2001-2010 και την 

αναθεώρηση του για την περίοδο 2011-2015. 

 
1.1.4  Πρόνοια  
 
Το Σχέδιο Δράσης του τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας κατά την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007 – 

2013 εκπονήθηκε τον Αύγουστο του 2007, με στόχο να εξειδικεύσει τους βασικούς άξονες της νέας 

Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τεκμηριώνοντας, 

εκτός των άλλων, τις δυνατότητες και ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά 

Ταμεία. Αναλύει, τις αρχές και το περιεχόμενο του Εθνικού Προγράμματος «Κοινωνική Συνοχή και 

Αλληλεγγύη», που αποτελούν τον κύριο μηχανισμό για την προώθηση της Στρατηγικής Εκσυγχρονισμού 

του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρύθμισης του 

Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας. Αναλυτικά το Σχέδιο  Δράσης στην ιστοσελίδα  

www.ygeia-pronoia.gr . 
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1.2  Παρεμβάσεις υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του 

ΕΣΠΑ 

1.2.1. Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 

Ο βασικός κορμός των παρεμβάσεων Υ&ΚΑ αναφέρεται σε θεσμικές και λειτουργικές αλλαγές, που θα 

χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 

5 και 4), συνολικού προϋπολογισμού 400 εκ. Ευρώ, που περιγράφονται ως εξής: 

 Οι Άξονες 5.1,5.2,5.3 εξειδικεύονται και εξυπηρετούνται από ειδικούς στόχους στον τομέα της ψυχικής 

υγείας, στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και στον τομέα της δημόσιας υγείας.  Έτσι, 

συντίθεται από τρεις διακριτές ενότητες παρεμβάσεων. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει πολυδιάστατες 

παρεμβάσεις για την εδραίωση και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του τομέα της ψυχικής υγείας. Η 

δεύτερη και τρίτη ενότητα περιλαμβάνει  σειρά παρεμβάσεων που αφορούν, αντίστοιχα, στην ανάπτυξη 

και διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στην 

προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού.  

 

Οι ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στις τρεις ενότητες είναι οι εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑ 5.1, 5.2 και 5.3 

• Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σύμφωνα με τον Εθνικό 

σχεδιασμό και εδραίωση και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. 

• Προώθηση ενός νέου λειτουργικού μοντέλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

βελτίωση της υγείας του πληθυσμού μέσω της πρόληψης των αιτιών νοσηρότητας και 

θνησιμότητας, της προαγωγής της υγείας και της ενημέρωσης του πληθυσμού. 

• Αναμόρφωση και  εκσυγχρονισμός των φορέων και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. 

 
Ενδεικτικές κατηγορίες Δράσεων  
 
Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των Αξόνων 5.1, 5.2 και 5.3 προβλέπεται η υλοποίηση των 

εξής τριών (3) κατηγοριών παρεμβάσεων με αντίστοιχες δράσεις : 

 

Κατηγορία Παρεμβάσεων 1: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας 

 

Στη συγκεκριμένη Κατηγορία Παρέμβασης προβλέπονται οι εξής δράσεις: 

 

1.1. Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών - 

Αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα ή σε δομές 

αποκατάστασης. 
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Ειδικότερα, περιλαμβάνονται ενέργειες όπως ενδεικτικά: 

• Ανάπτυξη και λειτουργία ξενώνων, οικοτροφείων και διαμερισμάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, 

ειδικών οικοτροφείων(αυτισμός, Alzheimer κ.λπ) κ.α. 

• Ανάπτυξη,   ενίσχυση   και   επέκταση  του   θεσμού  των  Φιλοξενουσών  -  Αναδόχων 

Οικογενειών.  

 

1.2. Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - Μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - 

Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές. 

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται ενέργειες, που αφορούν στη σύσταση, λειτουργία και υποστήριξη της δράσης  

δομών ψυχικής υγείας, όπως ενδεικτικά: 

• Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Ημέρας - 

Νοσοκομεία Ημέρας, Ξενώνες Βραχείας Παραμονής, 

• Ψυχιατρικά Τμήματα σε Γενικά Νοσοκομεία, 

• Προγράμματα "κατ' οίκον νοσηλείας - φροντίδας", ΚοιΣΠΕ κ.α. 

• Κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, Κέντρα αντιμετώπισης της 

κρίσης από τη χρήση αλκοόλ 

 

1.3. Κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και στελεχών άλλων  τομέων. 

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται: 

• η ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων και προσόντων, τόσο 

σε  ήδη υπηρετούντες όσο και σε νέους επαγγελματίες, που προβλέπεται να απασχοληθούν στις υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας και τις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ειδική  κατάρτιση ήδη υπηρετούντων 

και νέου προσωπικού στις παλαιές  και νέες δομές  και υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

• ειδική κατάρτιση  προσωπικού  παλαιών  και  νέων δομών για  ανάπτυξη  υπηρεσιών που απαντούν 

σε νέες «αναδυόμενες» ανάγκες  

• ανάπτυξη και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών Νοσοκομείων για    

διασυνδετική  ψυχιατρική  και συμβουλευτική, στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών της Τ.Α., καθώς και 

στελεχών μονάδων κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας για τη διαχείριση περιστατικών με ψυχικές 

διαταραχές, εκπαιδευτικών Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης στην πρόληψη της ψυχικής υγείας, 

εκπαιδευτών για την υποστήριξη-ψυχοεκπαίδευση οικογενειών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, 

μελών οικογενειών, εθελοντών και υποψηφίων αναδόχων - φιλοξενουσών οικογενειών ατόμων με 

προβλήματα ψ.υ., κλπ. 

• Ανάπτυξη και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης φροντιστών ατόμων με προβλήματα 

ψυχικής υγείας, άνοιας, αυτισμού κ.α. 

 

1.4. Ανάπτυξη και υλοποίηση οριζόντιων και  διατομεακών προγραμμάτων πρόληψης των διαταραχών σε 

επιλεγμένους πληθυσμούς «υψηλού κινδύνου», προαγωγής της ψυχικής υγείας, κινητοποίησης εθελοντών, 
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ενίσχυσης της συλλογικής έκφρασης των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και συνηγορίας, 

ενημέρωσης- εκπαίδευσης του κοινού και καταπολέμησης του στίγματος και των προκαταλήψεων. 

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται ενέργειες, όπως: 

• Προγράμματα πρόληψης των διαταραχών σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως μαθητές, 

ηλικιωμένοι, μετανάστες κλπ, προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας. 

• Προγράμματα κινητοποίησης εθελοντών και προγράμματα καταπολέμησης του κοινωνικού στίγματος 

και των προκαταλήψεων. 

• Προγράμματα ενίσχυσης της συλλογικής έκφρασης των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας και της συνηγορίας.  

 

1.5.  Παρακολούθηση,   προτυποποίηση,   αξιολόγηση   και   πιστοποίηση   υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

Ενδεικτικές δράσεις στο πεδίο αυτό είναι: 

• Η ανάπτυξη και αξιοποίηση συστημάτων, Παρατηρητηρίων και μηχανισμών για: Σχεδιασμό δράσεων για 

την ψυχική υγεία, επιδημιολογική έρευνα και καταγραφή των ψυχικών διαταραχών, έρευνα και   

καταγραφή   της   «κοινωνιολογίας»   των   ψυχικών   ασθενειών   και  των παραμέτρων αυτών, καταγραφή 

και έρευνα υπηρεσιών ψυχικής υγείας κλπ. 

• Εφαρμογή δεικτών ποιότητας και προτύπων. 

• Αξιολόγηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

 

Επισημαίνεται ότι ενέργειες που αφορούν στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών (π.χ. σχεδιασμός και πιλοτικές 

εφαρμογές χρήσης ηλεκτρονικού φακέλου ψυχικά ασθενούς) έχουν άμεση συνέργια με  το Ε.Π «Ψηφιακή 

Σύγκλιση». 

 

1.6  Διοικητική, λειτουργική και επιστημονική υποστήριξη των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας για 

την προώθηση του θεσμού και τη στήριξη του έργου τους. 

• Επεξεργασία και προώθηση βελτιωτικών ρυθμίσεων θεσμικού χαρακτήρα για την αποδοτικότερη 

λειτουργία των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας και την πληρέστερη εναρμόνισή τους με την 

λειτουργία των ΔΥΠΕ 

• Διοικητική - στελεχιακή υποστήριξη. 

• Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη. 

 

1.7 Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και του ποιοτικού χαρακτήρα των 

παρεμβάσεων για την εδραίωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης 

 

Κατηγορία Παρεμβάσεων 2: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  

Στη συγκεκριμένη Κατηγορία Παρέμβασης προβλέπονται οι εξής δράσεις: 

− Ανάπτυξη και ολοκλήρωση μονάδων Π.Φ.Υ. και Δικτύου Π.Φ.Υ. με κέντρο αναφοράς τον 
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Οικογενειακό Ιατρό με τη συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, επιτελικός μηχανισμός και 

αρχικές πιλοτικές εφαρμογές, διασύνδεση Π.Φ.Υ. με υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς 

και Δημόσιας Υγείας, δημιουργία Μονάδας Υποστήριξης των φορέων που εμπλέκονται στο σύστημα  

Π.Φ.Υ., ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων Π.Φ.Υ. 

− Διασφάλιση ποιότητας με ανάπτυξη προγραμμάτων διαπίστευσης και πιστοποίησης όλων των 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή ατόμων που παρέχουν Π.Φ.Υ. 

− Σχεδιασμός ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων στην Π.Φ.Υ. με την ποσοτική και ποιοτική βελτίωσή του, 

καθώς και διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων. 

− Αξιολόγηση της υπάρχουσας τεχνολογίας στην Π.Φ.Υ. τόσο στο κτιριακό, όσο κυρίως στον 

εξοπλιστικό τομέα. 

− Προγράμματα προαγωγής υγείας και πρόληψης σε επιλεγμένες ομάδες πληθυσμού, υποστήριξη της 

πληροφόρησης και της ενημέρωσης του πληθυσμού μέσω ανάπτυξης σύγχρονων μέσων  και 

συστημάτων πληροφορικής τεχνολογίας  

 

Κατηγορία Παρεμβάσεων 3: Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού 

Στη συγκεκριμένη Κατηγορία Παρέμβασης προβλέπονται οι εξής δράσεις: 

- Αναδιοργάνωση και ενίσχυση της ικανότητας φορέων δημόσιας υγείας και διασύνδεσή τους σε εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο, δημιουργώντας δίκτυο για την επιδημιολογική παρακολούθηση και έλεγχο 

των ασθενειών και απειλών για την υγεία του πληθυσμού, παρεμβάσεις πρόληψης αλλά και για την 

συντονισμένη ανταπόκρισή τους, δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας με αντικείμενο την έρευνα και 

αξιολόγηση των υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας κλπ. 

- Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών προτύπων για εργαστήρια και κέντρα αναφοράς, ανάπτυξη και 

εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος πιστοποίησης των εργαστηρίων  Δημόσιας Υγείας. 

Στοχευμένες ενέργειες διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

- Κατάρτιση, εφαρμογή, αξιολόγηση και αναθεώρηση σχεδίων δράσεων για την αντιμετώπιση  

αναγκών, καθώς και για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των φορέων, ανάπτυξη και 

υλοποίηση Επιδημιολογικών Ερευνών.  

- Αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων και νεοπροσλαμβανομένων επαγγελματιών του τομέα σε 

εξειδικευμένα αντικείμενα.  

- Παροχή υποστήριξης για ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων ενηµέρωσης /ευαισθητοποίησης 

του κοινού σε θέματα δημόσιας υγείας, όπως ενδεικτικά: στοματική υγεία για παιδιά και εφήβους, 

καταπολέμηση της παχυσαρκίας των παιδιών και των νέων μητέρων, του καπνίσματος στις νέες 

ηλικίες, καταπολέμησης του αλκοολισμού και εξαρτησιογόνων ουσιών κυρίως στις νέες ηλικίες. 

- Δράσεις διασύνδεσης των Υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των απορριμμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και 

υγειονομικών συνθηκών των κοινόχρηστων δημόσιων χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας, 

- Ειδικές δράσεις ενδυνάμωσης φορέων, ως προς την ικανότητά απόκρισης σε περιπτώσεις 
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καταστροφών, κατάρτιση/ευαισθητοποίηση λειτουργών υγείας για την αυτοπροστασία τους σε 

περιπτώσεις καταστροφών, εκπόνηση μελετών και σχεδίων πρόβλεψης και πρόληψης κινδύνων για 

την δημόσια υγεία. 

 
Οι παρεμβάσεις του ΥΥΚΑ στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4 εξειδικεύονται στην πρόληψη του 

ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης- ΣΥΔ). Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) αποτελούν χώρους μόνιμης κατοικίας 

ατόμων κυρίως με νοητική υστέρηση, με δευτερεύουσες κινητικές, αισθητηριακές ή ψυχικές παθήσεις, 

που αδυνατούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη από το υφιστάμενο άμεσο 

οικογενειακό τους περιβάλλον ή σε περίπτωση απουσίας αυτού.  

Οι Σ.Υ.Δ. στοχεύουν στην υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή των ατόμων με αναπηρία, στη μέριμνα για 

εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, στην ψυχαγωγία και συμμετοχή τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Η 

παρέμβαση αυτή διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, που περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ με αρ. 

Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ. 3394/2007 (ΦΕΚ 74/Β/27-1-2007). Οι δαπάνες λειτουργίας των Στεγών 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη για χρονικό διάστημα έως είκοσι τεσσάρων 

(24) μηνών, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης της συνέχειας της λειτουργίας τους από εθνικούς ή ίδιους 

πόρους.  

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΩΝ 4.1,4.2 και 4.3 

1. Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας 
 

1.2.2. Λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007-2013 
 

Τα υπόλοιπα Επιχειρησιακά Προγράμματα, που περιλαμβάνουν συμπληρωματικές και συνεργούσες 

δράσεις προϋπολογισμού έως 350  εκατ. Ευρώ περίπου για τον τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 

είναι τα: 

• ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση  • ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση  

• ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση  • ΕΠ Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη  

• ΕΠ Ανταγωνιστικότητα  
 

Ενδεικτικές Παρεμβάσεις στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  

• αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των νοσοκομείων, οργάνωση και 

υποστήριξη του νέου συστήματος προμηθειών των νοσοκομείων, υποστήριξη της 

οργάνωσης και λειτουργίας του Δικτύου ΠΦΥ 

• ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού περιβάλλοντος και θεσμική κατοχύρωση του 

ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς 
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• ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 

Ταυτόχρονα, στα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 έχουν 

προβλεφθεί συμπληρωματικές δράσεις ύψους περίπου 800 εκ €, που ολοκληρώνουν τις επιχειρούμενες 

παρεμβάσεις με την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών ψυχικής υγείας (δομές απο-ιδρυματισμού, 

πρόληψης, ψυχιατρικά τμήματα, κέντρα αντιμετώπισης εξαρτήσεων, κέντρα ημέρας κλπ), υποδομών 

δημόσιας υγείας , α-βάθμιας και β-βάθμιας περίθαλψης, όπως  

• Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία  

• Υποδομές Δημόσιας Υγείας 

• Υποδομές Πρόνοιας και  

• Υποδομές Ψυχικής Υγείας. 

1.3  Ομάδες – στόχος των παρεμβάσεων Υ&ΚΑ 

ΠΡΟΝΟΙΑ / ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ:  

«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» 

 

Βασικές ομάδες-στόχοι: 

Οι ωφελούμενοι από τις παρεμβάσεις του Άξονα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις ακόλουθες ομάδες-

στόχους: 

• Άτομα με αναπηρίες, που ωφελούνται από δράσεις πρόληψης του ιδρυματισμού και του 

στιγματιματισμού (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) 

• Σύλλογοι και φορείς οικογενειών ατόμων με αναπηρίες, που οφελούνται από τις δράσεις ΣΥΔ 

• Επαγγελματίες φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, που οφελούνται από δράσεις ΣΥΔ 

ΥΓΕΙΑ - ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ:  

«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχιατρικής Υγείας, ανάπτυξη της  Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» 

Βασικές ομάδες-στόχοι: 

Οι ωφελούμενοι από τις παρεμβάσεις του Άξονα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις ακόλουθες ομάδες-

στόχους: 

• Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα 

• Ασυλικοί ασθενείς με μακρόχρονη νοσηλεία  

• Μέλη οικογενειών και φροντιστές ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας  

• Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα Υγείας 
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• Εθελοντές που δραστηριοποιούνται στον τομέα υγείας 

• Ο ευρύτερος πληθυσμός των χρηστών του συστήματος υγείας 

• Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς 

• ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που ωφελούνται από παρεμβάσεις 

2. Επικοινωνία των παρεμβάσεων Υ&ΚΑ στην περίοδο 2000-2008 (Γ’ ΚΠΣ) 

ΣΤ
Ο
Χ
Ο
Ι 
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Ειδικότεροι στόχοι, που περιλαμβάνονταν επιπλέον στο Σχέδιο Δράσης : 
 
Υγεία: Στον Άξονα «Υγεία» το κύριο βάρος δόθηκε στην προώθηση - εμπέδωση των ποιοτικών 

παρεμβάσεων / αλλαγών που το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιφέρει στο υφιστάμενο καθεστώς. 

 

Ψυχική Υγεία: Στον Άξονα «Ψυχική Υγεία» η δημοσιότητα των παρεμβάσεων είχε κυρίως την έννοια της 

«ευαισθητοποίησης» του γενικού πληθυσμού (και ειδικότερα των κατοίκων των περιοχών παρέμβασης) 

σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους της προωθούμενης αποασυλοποίησης καθώς και της 

γενικότερης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.  

 

Οι ενέργειες επικοινωνίας κάθε φάσης απευθύνονταν στις ακόλουθες ομάδες - στόχους: ευρύ κοινό, 

ειδικά κοινά, διοικητές νοσοκομείων, εργαζόμενοι στα γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  

(ΚΥΥ), εργαζόμενοι σε ΚΕΠ, επιστήμονες ψυχικής υγείας, επιστήμονες υγείας, δημοσιογράφοι του 

ρεπορτάζ υγείας, Διοικητές ΥΠΕ, τοπική αυτοδιοίκηση. 
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Στα πλαίσια των παραπάνω επικοινωνιακών στόχων, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του 

προγράμματος έως τον Φεβρουάριο του 2008, η δημοσιότητα περιλάμβανε εκτός από τη Δημοσίευση των 

Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον τύπο, μια σειρά από ενέργειες επικοινωνίας (προβολής 

και δημοσιότητας), που υλοποιήθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία (ΕΥΤΥΚΑ) με ίδια μέσα και προσφυγή 

σε προμηθευτές υπηρεσιών και υλικού.  

Τον Αύγουστο του 2005 προκηρύχθηκε Διαγωνισμός «Προσδιορισμός επικοινωνιακής στρατηγικής και 

εφαρμογή επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-

2006», ο οποίος ολοκληρώθηκε με υπογραφή σύμβασης τον Ιούνιο του 2007. Το έργο, που περιλάμβανε 

την υλοποίηση συνολικά 18 ενεργειών διήρκεσε από την 20.07.2007 έως τις 22.12.2008 .  

Η κεντρική ιδέα της εκστρατείας επικοινωνίας της περιόδου έως το τέλος του 2008 διαμορφώθηκε ως το 

νέο πρόσωπο της υγείας στην Ελλάδα, που προωθείται από τις παρεμβάσεις του Ε.Π Υγεία-Πρόνοια 

2000-2006 με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο. Παράλληλα επικεντρώνεται στις ποιοτικές αλλαγές, που 

ξεκίνησαν στο παρόν Πρόγραμμα και αποτελούν την βάση σχεδιασμού για την επόμενη Προγραμματική 

περίοδο 2007-2013, με κεντρικούς άξονες την α’ βάθμια φροντίδα υγείας, την δημόσια υγεία και την 

εδραίωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.  

Τα είδη εργαλείων που παρήχθησαν είναι: 1.000.000 έντυπα-ομπρέλα, 1.600 usb, 1 τηλεοπτικό μήνυμα 

(σποτ) ομπρέλα, 1 τηλεοπτικό μήνυμα (σποτ) για την ψυχική υγεία, 1 ραδιοφωνικό σποτ για την υγεία, 1 

ραδιοφωνικό σποτ για την ψυχική υγεία, 4 newsletters, 100.000 έντυπα για την ψυχική υγεία, 50.000 

έντυπα για την Πρόνοια, 25.000 έντυπα και 500 αφίσες για τους ανθρώπινους πόρους, 1 βιβλίο με τίτλο 

«39+1 καθημερινές ιστορίες», 1 λεύκωμα με τίτλο «πορτραίτα», συνεδριακό υλικό (folders, μπλοκ, 

στυλό, banner κ.λπ.) για τις ενέργειες «Συνδιάσκεψη ΥΠΕ» και «Διήμερο Συνέδριο ΚΥΥ», press kits για 

τις ενέργειες «Επίσκεψη δημοσιογράφων στην Κέρκυρα» και «Εκδήλωση στην Τρίπολη», 8 banner για 

την ενέργεια «Εκδήλωση στην Τρίπολη», περίπτερο για την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης, περίπτερο για 

την «1η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας των Νέων». Σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών 

σημειώθηκαν οι ακόλουθες καινοτομίες: (α) η ενεργοποίηση και συμμετοχή των Διοικήσεων των 

Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ στη διανομή των εντύπων, (β) το βιβλίο «39+1 καθημερινές ιστορίες» ήταν 

καινοτόμο ως προς τον τρόπο που παράχθηκε (εμπλοκή/συνεντεύξεις εργαζομένων σε γραφεία ΚΥΥ με 

συμμετοχή περισσότερων από 50 τέτοιων γραφείων), (γ) τα usb αποτέλεσαν ένα σύγχρονο «κανάλι 

επικοινωνίας», πρωτότυπο και χρηστικό αντικείμενο με το οποίο επικοινωνήθηκε το Ε.Π., (ε) τα 

newsletters αποτέλεσαν έναν νέο τρόπο επικοινωνίας του Ε.Π. με το κοινό-στόχο χρησιμοποιώντας το 

πλέον καινοτόμο σύστημα mass mailing παγκοσμίως και διασφαλίζοντας την επιτυχημένη αποστολή τους 

χωρίς να χαρακτηριστούν spam e-mails. 

Δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα εξής Δίκτυα Πολλαπλασιαστών: 50 Διοικητές Νοσοκομείων και 

ΥΠΕ, 130 ΚΥΥ στην τοπική αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, Διοικητές ΥΠΕ, 10.000 αποδέκτες newsletter, 25 

διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι υγείας. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EΡΕΥΝΑΣ ΕΥΣΕΚΤ 

 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.:1. 

   

ΕΝΤΟΛΕΑΣ ............................................................ Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας / 

ΕΥΣΕΚΤ, Αγησιλάου 23-25, 104 36 Αθήνα, Τηλ. 210 

5271400, Fax 210 5271420, e-mail: eysekt@mou.gr  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  ....................................  3.315 νοικοκυριά 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ……………...Άνδρες και γυναίκες,15 ετών και άνω. 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ......................................... 05-24 Σεπτεμβρίου 2008 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ .................................... Πανελλαδική κάλυψη. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ........................  Τυχαία δειγματοληψία με χρήση quotas 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ               Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου.  

Η marc A.E. ............................................................  Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιριών 

Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς), της ESOMAR 

(European Society Of Marketing Research), της 

WAPOR (World Association for Public Opinion 

Research) και τηρεί τον κανονισμό του Π.Ε.Σ.Σ. και 

τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή 

και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
− Η αναγνωρισιμότητα του Ε.Κ.Τ.  

− Πηγές πληροφόρησης  

− Γνώμη για το Ε.Κ.Τ.  

− Αντιλαμβανόμενα κοινά στόχοι του Ε.Κ.Τ.  

− Βαθμός γνώσης των προγραμμάτων του Ε.Κ.Τ. (Αυθόρμητη αναφορά)   

− Βαθμός γνώσης  των προγραμμάτων του Ε,Κ.Τ(κατόπιν αναφοράς)  

− Ποια προγράμματα θεωρούνται πιο σημαντικά  

− Βαθμός ενδιαφέροντος των πολιτών για τα προγράμματα του Ε.Κ.Τ.  

− Ποια προγράμματα ενδιαφέρουν περισσότερο τους πολίτες  

− Τα προγράμματα για τη Υγεία  

− Οι ωφελούμενοι από το Ε.Κ.Τ.  

− Βαθμός γνώσης για την συμμετοχή του Ε.Κ.Τ. στην χρηματοδότηση.  

− Λόγοι μη συμμετοχής στα προγράμματα που χρηματοδοτεί το Ε.Κ.Τ.  
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− Πού πιστεύουν ότι πρέπει να απευθυνθούν για ενημέρωση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος  

− Η σημασία των ΚΕΠ στην ενημέρωση για τα προγράμματα  

− Επιθυμητές πηγές ενημέρωσης  

− Ποιο υπουργείο είναι υπεύθυνο για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ.  

 

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. 

Ο  ένας στους πέντε Έλληνες πολίτες  (19,6%) δήλωσε ότι έχει ακούσει ή διαβάσει κάτι για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. 

Τα ποσοστά αναγνωρισιμότητας του Ε.Κ.Τ. καταγράφονται σχετικά υψηλότερα  στα αστικά κέντρα, 
στους άνδρες, στις μεσαίες ηλικιακές κατηγορίες (35-54), στους απασχολούμενους, κυρίως στους 
υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα, τους ιδιόκτητες επιχειρήσεων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. 

Οι αγρότες, οι ανενεργές γυναίκες και οι συνταξιούχοι εμφανίζουν το χαμηλότερο ποσοστό 
αναγνωρισιμότητας του Ε.Κ.Τ.. 

Επισημαίνεται, ότι το ποσοστό αναγνωρισιμότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κυμαίνεται 
χαμηλότερα του μέσου όρου και στις κατηγορίες των νέων 15-24, μαθητών, φοιτητών καθώς και στην 
κατηγορία των ανέργων. 

Ως προς την περιφερική διάσταση, η Αττική, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Ανατολική 
Μακεδονία/Θράκη και η Πελοπόννησος είναι οι  διοικητικές περιφέρειες που καταγράφεται η μεγαλύτερη 
αναγνωσιμότητα του Ε.Κ.Τ., ενώ η σχετικά μικρότερη αναγνωρισιμότητα παρατηρείται στην ‘Ήπειρο, 
την Δυτική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και το Νότιο Αιγαίο. 

Με βάση το κριτήριο σύγκλισης, οι περιφέρειες αμιγούς στόχου και σταδιακής εισόδου εμφανίζουν 
χαμηλότερα ποσοστά αναγνωρισιμότητας του Ε.Κ.Τ. σε σχέση με τις περιοχές στατιστικής σύγκλισης.  

Το ποσοστό όσων γενικά γνωρίζουν τί είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εκτιιμάται στο 10 %.  

Εξ όσων δήλωσαν ότι έχουν ακούσει ή διαβάσει κάτι για το Ε.Κ.Τ. μόνο οι μισοί ανέφεραν ότι γνωρίζουν 
τι είναι, και γενικά τι είδους προγράμματα χρηματοδοτεί, ενώ μόνο το 40% ανέφερε αυθόρμητα κάποιο 
πρόγραμμα.  

Πλήρως ενημερωμένο για τον ρόλο και τις δράσεις του Ε.Κ.Τ. δήλωσε μόλις το 2,5% του συνολικού 
πληθυσμού.  

 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης – κυρίως η τηλεόραση - αποτελούν την σημαντικότερη πηγή  γνώσης του 
Ε.Κ.Τ. (66,5%).  

Τα ειδικά έντυπα προκρίνονται στην δεύτερη θέση με 22%.  

Ακολουθούν οι πληροφορίες από γνωστούς και φίλους (9,5%) και  το ίντερνετ (8,2%).  

Οι δημόσιοι φορείς αναφέρονται ως πηγές ενημέρωσης από το 5,4%. 

 

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. 

Η αντιλαμβανόμενη εικόνα του Ε.Κ.Τ. κρίνεται ιδιαίτερα θετική. Το 64,4% όσων  έχουν ακούσει ή 
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διαβάσει κάτι για το Ε.Κ.Τ., δηλώνουν ότι έχουν σχηματίσει  θετική εντύπωση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Αρνητική εντύπωση δηλώνει ότι έχουν σχηματίσει μόνο το 12,7% ενώ το 22,9% δεν 
έχει άποψη. 

Το ποσοστό της θετικής εικόνας για το Ε.Κ.Τ. αυξάνεται ευθέως ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο των 
ερωτωμένων. Τα άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκφράζουν θετική γνώμη για το Ε.Κ.Τ. σε ποσοστό 
70,2%.  

Τα σχετικά υψηλότερα ποσοστά θετικής γνώμης για το Ε.Κ.Τ. εμφανίζονται στα αστικά κέντρα, στους 
νέους 15-25, στην ηλικιακή κατηγορία 55-64,  στους άνεργους και στους μισθωτούς τους δημοσίου 
τομέα.  

 

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. 

Οι άνεργοι, οι νέοι και οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες  αναφέρονται ως τα σημαντικότερα κοινά-στόχοι 
των δράσεων του Ε.Κ.Τ. με σχετικά χαμηλά όμως ποσοστά (29,1%, 22% και 21,4% αντίστοιχα). Στις 
ομάδες πληθυσμού στις οποίες απευθύνονται οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ., 
αναφέρονται επίσης οι επιχειρήσεις (14,3%) οι γυναίκες (14%), οι φοιτητές (12,5%), οι ηλικιωμένοι 
(11%), οι μειονότητες (6,3%) και οι δημόσιοι φορείς (5,5%).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία ομάδα-στόχος δεν αναφέρει τον εαυτό της σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
33%.  

Μόνο μετά την συγκεκριμένη αναφορά των προγραμμάτων, το 56,1% του συνολικού πληθυσμού 
θεώρησε ότι ανήκει στις κατηγορίες του πληθυσμού που δικαιούνται να ωφεληθούν από τα προγράμματα 
του Ε.Κ.Τ. 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Τ.  
(Αυθόρμητη αναφορά)  

Στην ερώτηση: «Θυμόσαστε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα που χρηματοδοτεί το Ε.Κ.Τ.;»  ο ένας 
στους δύο πολίτες που δήλωσε ότι έχει ακούσει ή διαβάσει για το Ε.Κ.Τ. δεν ήταν σε θέση να αναφέρει 
κάποιο πρόγραμμα, ενώ το 10% ανέφερε προγράμματα που δεν χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. 

Τα προγράμματα  που αναφέρθηκαν με την υψηλότερη συχνότητα είναι για την ενίσχυση της 
απασχόλησης (16,9%), για την επαγγελματική κατάρτιση (15,5%), την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  
(13,1%), για την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση (12,4%) και τα προγράμματα κοινωνικών 
υπηρεσιών (11,7%). 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Τ.  
(κατόπιν αναφοράς)  

Τα ποσοστά γνώσης των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί το Ε.Κ.Τ. αυξάνονται εντυπωσιακά μετά την 
αναφορά κάθε προγράμματος. Μεταβάλλεται η σειρά ιεράρχησης.  

Στην ερώτηση: «Θα σας αναφέρω κάποια προγράμματα που χρηματοδοτεί το Ε.Κ.Τ. και θα ήθελα να μου 
πείτε αν τα έχετε ακούσει ή όχι;» τα ποσοστά αναφοράς των προγραμμάτων είναι τα εξής: 

 Προγράμματα για την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση 74,3% 

 Προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών 66,1% 
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 Προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 64% 

 Προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση 63,6% 

 Προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης 57,7% 

 Δράσεις για την ισότητα των δύο φύλων 48,6% 

 Προγράμματα για την υγεία 44,3% 

 Προγράμματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων 40,4% 

 Προγράμματα για την διοικητική μεταρρύθμιση 26,4% 

 Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης 19,8%  

Από την ανάλυση με βάση το φύλο δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές, πλην των προγραμμάτων 
των κοινωνικών υπηρεσιών όπου το ποσοστό των γυναικών εμφανίζεται υψηλότερο από το αντίστοιχο 
των ανδρών και των προγραμμάτων  για την διοικητική μεταρρύθμιση όπου το ποσοστό των ανδρών είναι 
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των γυναικών.  

Τα σχετικά υψηλότερα ποσοστά αναγνωρισιμότητας των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί το Ε.Κ.Τ. 
εμφανίζονται στην ηλικιακή κατηγορία 45-64 και είναι ευθέως ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των 
ερωτωμένων. 

Στα αστικά κέντρα σε σχέση με τις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές εμφανίζονται σχετικά πιο γνωστά 
τα προγράμματα για την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 
την επαγγελματική κατάρτιση, την ενίσχυση της απασχόλησης, την ισότητα των δύο φύλων, την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την διοικητική μεταρρύθμιση. Αντίθετα στις ημιαστικές και αγροτικές 
περιοχές είναι σχετικά πιο γνωστά τα προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών, τα προγράμματα για την 
υγεία και οι τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης.  

 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

Τα προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης θεωρούνται τα σημαντικότερα προγράμματα του 
Ε.Κ.Τ., λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της χώρας. Ακολουθούν τα προγράμματα για την επαγγελματική 
κατάρτιση, τα προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών και τα προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης. 

Οι δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης ιεραρχούνται ως οι σημαντικότερες  σε όλες τις 
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, εκτός από τις περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας 
όπου θεωρούνται σημαντικότερα τα προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση.  

 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. 

Το 44,4% των πολιτών δήλωσε ότι τους ενδιαφέρει προσωπικά κάποιο από τα προγράμματα του Ε.Κ.Τ. 
(25,1% σίγουρα με ενδιαφέρει, 19,1% μάλλον με ενδιαφέρει). 

Το σχετικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώνουν οι γυναίκες, οι ηλικιακές κατηγορίες 25-54, οι μέσης και 
ανώτερης μόρφωσης. 

Ως προς την επαγγελματική ιδιότητα, το σχετικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από τους άνεργους, 
τους ιδιοκτήτες επιχείρησης, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.  
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ΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Τα προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση, καθώς και 
εκείνα για την ενίσχυση της απασχόλησης, προκρίνονται στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των 
πολιτών. Σημαντικό είναι επίσης το ενδιαφέρον για τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 
και τα προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών. 

Με ποσοστά μικρότερα του 10% αναφέρθηκαν τα προγράμματα για την τοπική ανάπτυξη και 
απασχόληση, τα προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, τα προγράμματα για την ισότητα των δύο 
φύλων και τα προγράμματα για την διοικητική μεταρρύθμιση. 

 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΥΓΕΙΑ 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα για την υγεία αναφέρθηκαν με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, τόσο 
στην ερώτηση που αφορούσε στην σημαντικότητα των δράσεων όσο και στην ερώτηση καταγραφής του 
ενδιαφέροντος των πολιτών για συμμετοχή. Χαρακτηριστικό είναι το ότι τα προγράμματα για την υγεία 
εμφανίζονται στην δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις.  

Τα υψηλότερα ποσοστά ενδιαφέροντος για προγράμματα υγείας καταγράφονται στην ηλικιακή κατηγορία 
65 και άνω, στα ανενεργά άτομα, στους συνταξιούχους, στους στοιχειώδους μόρφωσης, στις αγροτικές 
περιοχές  

Γίνεται σαφές  πως η πλειοψηφία αυτών των καταγραφών  δεν αφορούν στα συγκεκριμένα ειδικά 
προγράμματα υγείας που χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ., αλλά αναφέρονται σε γενικότερες 
παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης. Σε κάθε περίπτωση όμως αναδεικνύουν με 
ισχυρή ένταση μία κοινωνική ανάγκη  υποδομών και δράσεων στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.  

 

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. 

Το 12,3% του συνολικού πληθυσμού (στην πλειοψηφία τους γυναίκες και νέοι) δήλωσε πως έχει 
ωφεληθεί στο παρελθόν από κάποιο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  

Εξ αυτών το 27,2% δήλωσε ότι έχει ωφεληθεί από  τα προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση, το 
23% από τα προγράμματα για την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση, το 18% από τα προγράμματα για 
την ενίσχυση της απασχόλησης, το 16,5% από τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και το 
9,2% από τα προγράμματα κοινωνικών υπηρεσιών. Με σχετικά μικρότερα ποσοστά καταγράφονται οι 
ωφελούμενοι από τις τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, τις δράσεις για την ισότητα των δύο φύλων, τα 
προγράμματα για την υγεία, την καταπολέμηση των διακρίσεων και τα προγράμματα για την διοικητική 
μεταρρύθμιση.   

 

ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Μόνο ο ένας στους πέντε συμμετέχοντες στα προγράμματα γνώριζε ότι είχε συμμετοχή στην 
χρηματοδότηση το Ε.Κ.Τ. Το 80% των ωφελουμένων δεν γνώριζε την συμμετοχή του Ε.Κ.Τ. στο 
πρόγραμμα που συμμετείχε. 

 

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ Ε.Κ.Τ. 

Η άγνοια/έλλειψη πληροφόρησης αποτελεί την βασικότερη αιτία μη ενδιαφέροντος συμμετοχής στα 
προγράμματα που χρηματοδοτεί το Ε.Κ.Τ. Το 6,2% αναφέρει την μεγάλη γραφειοκρατία/ταλαιπωρία της 
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διαδικασίας συμμετοχής και το 1,6% δήλωσε πως ενδιαφέρθηκε, αλλά είχαν καλυφθεί οι θέσεις.  

Χαρακτηριστικό είναι το ότι οι έξι στους δέκα που εκφράζουν ενδιαφέρον για κάποιο πρόγραμμα του 
Ε.Κ.Τ. δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν πού (σε ποιόν φορέα) θα πρέπει να απευθυνθούν για ενημέρωση. 

 

ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Τα ΚΕΠ θεωρούνται ως το καταλληλότερο σημείο ενημέρωσης για τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. (43,2%). Στις επόμενες θέσεις εμφανίζονται  με σημαντικά ποσοστά 
αναφοράς ο ΟΑΕΔ (26,7%), τα δημαρχεία (25,5) και οι Νομαρχίες  (19,9%).  Ακολουθούν με σχετικά 
όμως χαμηλά ποσοστά τα Επιμελητήρια (5,7%), το Υπουργείο Ανάπτυξης (4,1%), το Υπουργείο 
Απασχόλησης (2,4%), το Υπουργείο Εσωτερικών (2,4%),το Οικονομικών (1,8%), το Αγροτικής 
Ανάπτυξης (1,6%), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή(1,6%), η επιθεώρηση εργασίας (1,2%). Με ποσοστά 
μικρότερα του  1%  αναφέρονται οι Περιφέρειες, οι ιδιωτικές εταιρίες συμβούλων, το Υπουργείο Υγείας 
και το Παιδείας. 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η καταλληλότητα των ΚΕΠ ως τόπος ενημέρωσης για τα προγράμματα, αναδεικνύεται και από τον βαθμό 
επισκεψιμότητας αλλά και συχνότητας επίσκεψης στους διάφορους φορείς. Τα ΚΕΠ αποτελούν το 
πολυπληθέστερο σημείο επίσκεψης των πολιτών.  Οι έξι στους δέκα ερωτώμενους (62,2%) δήλωσαν πως 
επισκέφθηκαν μέσα στο τρέχον έτος κάποιο ΚΕΠ. Μάλιστα, ο ένας στους τέσσερις πολίτες (24,4%) τα 
επισκέφθηκε 2-3 φορές, και το ( 23%)   περισσότερες. 

Το δεύτερο σε ποσοστό επισκεψιμότητας σημείο είναι τα Δημαρχεία/κοινοτικά καταστήματα τα οποία 
επισκέφθηκε μέσα στο 2008 το 48,8% του συνολικού πληθυσμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ΚΕΠ φιλοξενούνται σε χώρο εντός των 
Δημαρχείων, η συμβολή τους στην ενημέρωση των πολιτών μπορεί να είναι καθοριστική.  

Στην τρίτη θέση από πλευράς επισκέψεων εμφανίζεται ο ΟΑΕΔ με ποσοστό 20,1%, και στην τέταρτη 
θέση κατατάσσονται οι Νομαρχίες  τις οποίες επισκέφθηκαν τον τελευταίο χρόνο το 17,9 του πληθυσμού. 
Το 10,4% επισκέφθηκαν κάποιο επιμελητήριο, το 8% κάποιο Υπουργείο και το 5% τις Επιθεωρήσεις 
Εργασίας. Σημειώνεται  επίσης ότι ο ένας στους τέσσερις μετανάστες επισκέφθηκαν την πρεσβεία της 
χώρας τους τουλάχιστον μία φορά μέσα στο 2008. 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας σε ποσοστό 56% (κυρίως η τηλεόραση) και οι δημόσιοι φορείς σε ποσοστό 
45,7% (κυρίως τα ΚΕΠ, τα δημοτικά καταστήματα οι Νομαρχίες και ο ΟΑΕΔ) θεωρούνται ως οι 
καταλληλότερες πηγές ενημέρωσης για τα προγράμματα που χρηματοδοτεί το Ε.Κ.Τ. 

Σημαντικό ποσοστό προτίμησης ως μέσο ενημέρωσης συγκεντρώνει το ίντερνετ (28,5%), ιδίως στις 
μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες όπου θεωρείται ως το σημαντικότερο μέσο ενημέρωσης. 

 

Τέλος, το 28% επιθυμεί να ενημερώνεται με αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων στο σπίτι, το 10,4% με 
παροχή πληροφοριών από τηλεφωνικό αριθμό, το 8,6% προτιμά τις ενημερωτικές εκδηλώσεις και ένα 
8,2% επιθυμεί ενημέρωση στον τόπο εργασίας ή σπουδών. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΘ-Ι36



 

 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

www.ygeia-pronoia.gr  www.prosonolotahos.gr www.espa.gr 

46 

 

 

ΠΟΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. 

Σύγχυση επικρατεί ως προς το ποιο υπουργείο είναι υπεύθυνο για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται 
από το Ε.Κ.Τ. 

Ο ένας στους δύο ερωτώμενους δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση.  

Το 22,3% αναφέρει πως υπεύθυνο είναι το υπουργείο Απασχόλησης, το 15,5% θεωρεί υπεύθυνο το 
Ανάπτυξης, το 13,1% το Οικονομικών, το 10,1% το Εσωτερικών, το 7,2% το Παιδείας και το 2,4% το 
Υγείας . Ακολουθούν με ελάχιστα ποσοστά αναφοράς το Υπουργείο Εξωτερικών, Πολιτισμού, Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ, Τουριστικής Ανάπτυξης κ.α.  

Ωστόσο: 

 το 22,3% του συνολικού πληθυσμού δήλωσε ότι κάτι έχει ακούσει για το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού 

 το 20,4% δήλωσε ότι έχει κάτι ακούσει για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007-2013 του 
Υπουργείου Εσωτερικών για την διοικητική μεταρρύθμιση και  

 το 39,1% δήλωσε ότι κάτι έχει ακούσει για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007-2013 του 
Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση 
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