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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ» 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ 
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(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)  

Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα” που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-

2005). 

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το 

Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και 

ειδικότερα τα άρθρα 60 και 65(α), ως ισχύει. 

3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 για τη «θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.: 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης» και ειδικότερα τα  άρθρα 5 και 13, ως ισχύει. 

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την 

κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.: 1784/1999, ως ισχύει. 

5. Το Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 

την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ267/Α/03.12.07) και ειδικότερα το 

άρθρο 4 όπως έχει τροποποιηθεί από το Άρθρο 1 του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51 Α, 

28.02.2013) «Κύρωση της από 18 ∆εκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας» 

και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 1). 

6. Την Υ.A. του Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε  αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 

540/Β/27.03.08) και τις υπ’ αριθ.: 43804/ΕΥΘΥ/2041/07-09-2009 (ΦΕΚ 1957/Β’/09-

09-2009), 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/Β’/19-07-2010) και 

18818/ΕΥΘΥ864/02-05-2011 (ΦΕΚ 1111/Β’/03-06-2011), 5058/ΕΥΘΥ 138/2013 (ΦΕΚ 

292/Β’/13-02-2013) τροποποιήσεις της, καθώς και το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, ως ισχύει. 

7. Τον, µε αριθ. πρωτ.: 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/8-8-2008, Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

& Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, ως ισχύει. 

8. To Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση 

υπηρεσιών» (Α΄ 141) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 88/2012 (Α΄ 143). 
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9. Τη µε αριθ. πρωτ. ∆Υ1α/Γ.Π.οικ.75030/30-7-2012 Κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας περί διορισµού του κ. Καλλίρη Πελοπίδα 

του Ιωάννη, στη θέση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 

371/Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων του 

∆ηµόσιου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα/2-08-2012). 

10. Το Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

11. Την µε α.π. ∆Υ1α/οικ.23125/8-12-2000 (ΦΕΚ 1502/Β’/2000) Απόφαση µε θέµα 

«Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο “Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Υγείας – Πρόνοιας”», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την µε α.π. 4088/18-6-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης της ΚΥΑ 

Σύστασης της ΕΥ∆ ΕΠ Υγεία – Πρόνοια µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα 

µε το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007, µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 278 τ.ΥΟ∆∆/ 30-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

13. Τη µε α.π. E(2007)5528/09.11.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» για 

κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο όπως τροποποιήθηκε µε την 

υπ. αριθµ. Ε(2012)9765 τελικό/17.12.2012 Απόφαση της Επιτροπής και ισχύει. 

14. Την υπ’ αριθ.: οικ.358/27.3.2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών και 

Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ541/Β/27-3-2008) µε την οποία συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013 κατ´ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Νόµου 

3614/2007, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθ.: 392/29-10-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

2297/Β/11-11-2008) και 4578/21-11-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3078/Β΄/21-11-2012). 

15. Τη µε αριθ. πρωτ. ∆Υ(3−4)/Γ.Π. οικ. 77909/09-08-12 Υπουργική Απόφαση µε θέµα: 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και του δικαιώµατος της υπογραφής εγγράφων ‘Με 

εντολή Υπουργού στους Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 

2354/23-08-12). 

16. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο 

“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», (Α΄ 112). 

17. Τις  από 3.4.2008  και 20.3.2009, 1η και 2η αποφάσεις, αντίστοιχα, της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε τις οποίες 

εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας. 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΘ-ΜΤ6



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ∆Α Α2 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 - 4 - 

 

 

18. Την µε α.π. 39935/ΕΥΣ 4785/16-09-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας µε θέµα «Τεκµηρίωση σκοπιµότητας ένταξης νέας πράξης στο 

πλαίσιο των Ε.Π. του ΕΣΠΑ». 

19. Τις ανάγκες σε πιστοποιηµένες δαπάνες για την κάλυψη του στόχου ν+2/+3 έτους 

2013 του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» 

20. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3350/8-11-2013 (ΦΕΚ 2911/18-11-2013) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση περί εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» στην «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

21. Το µε αριθ. πρωτ. 3487/21-11-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. 

«∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» µε το οποίο διατυπώνεται γνώµη της Υπηρεσίας επί 

της παρούσας Πρόσκλησης. 

  Κ Α Λ Ε Ι  

• Το Υπουργείο Υγείας 

• Τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας - Εθνική Σχολή 

∆ηµόσιας Υγείας, 

• Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΛΠΝΟ) 

• Το ΤΕΙ Αθηνών 

• Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της ποιότητας και τεχνολογίας 

στην υγεία Α.Ε. 

• Τον Ειδικό Λογαριασµό Πανεπιστηµίου Κρήτης 

• Τον Ειδικό Λογαριασµό Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 

ως δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης των έργων τα 

οποία είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε είναι σε διαδικασία υλοποίησης και οι σχετικές 

πιστώσεις βάρυναν το Ε.Π. «Ανθρώπινο ∆υναµικό 2007-2013». 

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις, προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν από 

το Ε.Π. ∆.Μ., θα πρέπει να συνάδουν µε τους στόχους του Επιχειρησιακού 

προγράµµατος στους Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03. Ειδικότερα, µε το Ειδικό 

Στόχο 1.1 «Ενδυνάµωση των µηχανισµών σχεδιασµού, εφαρµογή και ελέγχου των 

δηµόσιων πολιτικών» και την Κατηγορία Πράξης 1.1.2 «∆ράσεις οργανωτικού και 
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Επιχειρησιακού ανασχεδιασµού (συστήµατα στοχοθεσίας, αποδοτικότητας) της κεντρικής 

και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης».  

Ο δικαιούχος µε την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης συνυποβάλλει βεβαίωση 

διαχειριστικής επάρκειας κατηγορίας τύπου Β και Γ. 

 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στη θεµατική 

προτεραιότητα µε κωδικό 63 στον ειδικό στόχο 1.1 και στην οικονοµική δραστηριότητα 

ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013» και συγκεκριµένα των Αξόνων 01, 02 και 03 ως ακολούθως: 

Πίνακας 1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩ∆.  7 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:   ΚΩ∆. 706 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΚΩ∆.  01 

ΣΤΟΧΟΣ Σύγκλιση ΚΩ∆.  01 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Σχεδιασµός και προώθηση 
καινοτόµων και περισσότερο 
παραγωγικών τρόπων οργάνωσης 
της εργασίας 

ΚΩ∆.  63 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

∆ράσεις οργανωτικού και 
Επιχειρησιακού ανασχεδιασµού 
(συστήµατα στοχοθεσίας, 
αποδοτικότητας) της κεντρικής και 
περιφερειακής διοίκησης καθώς και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης  

ΚΩ∆.  1.1.2. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση ΚΩ∆.  17 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΚΩ∆. GR11 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΩ∆. GR14 

ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΩ∆. GR21 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩ∆. GR22 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΚΩ∆. GR23 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩ∆. GR25 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ∆. GR41 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ: 

ΚΡΗΤΗ ΚΩ∆. GR43 
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Πίνακας 1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩ∆.  7 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  ΚΩ∆. 706 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΚΩ∆.  02 

ΣΤΟΧΟΣ Σύγκλιση  ΚΩ∆.  01 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Σχεδιασµός και προώθηση 
καινοτόµων και περισσότερο 
παραγωγικών τρόπων οργάνωσης 
της εργασίας 

ΚΩ∆.  63 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

∆ράσεις οργανωτικού και 
Επιχειρησιακού ανασχεδιασµού 
(συστήµατα στοχοθεσίας, 
αποδοτικότητας) της κεντρικής και 
περιφερειακής διοίκησης καθώς και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης 

ΚΩ∆.  1.1.2. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση ΚΩ∆.  17 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΩ∆. GR12 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΩ∆. GR13 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ: 

ΑΤΤΙΚΗ ΚΩ∆. GR30 

Πίνακας 1.3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩ∆.  7 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:   ΚΩ∆. 706 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΚΩ∆.  03 

ΣΤΟΧΟΣ 
Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα 
και Απασχόληση 

ΚΩ∆.  02 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Σχεδιασµός και προώθηση 
καινοτόµων και περισσότερο 
παραγωγικών τρόπων οργάνωσης 
της εργασίας 

ΚΩ∆.  63 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

∆ράσεις οργανωτικού και 
Επιχειρησιακού ανασχεδιασµού 
(συστήµατα στοχοθεσίας, 
αποδοτικότητας) της κεντρικής και 
περιφερειακής διοίκησης καθώς και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης 

ΚΩ∆.  1.1.2. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση ΚΩ∆.  17 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΘ-ΜΤ6
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ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΩ∆. GR24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ∆. GR42 
 

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στον ειδικό στόχο 

1.1 «Ενδυνάµωση των µηχανισµών σχεδιασµού , εφαρµογής και ελέγχου των 

δηµόσιων πολιτικών» των Αξόνων Προτεραιότητας 01, 02 και 03. 

 

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ –  ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 

2.1 Περιεχόµενο προτάσεων 

Η παρούσα Πρόσκληση πρόκειται να χρηµατοδοτήσει δράσεις οι οποίες είτε έχουν 

υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης και το φυσικό αντικείµενο τους 

συνάδει µε τη στοχοθεσία και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

Στόχος των πράξεων αυτών είναι η εφαρµογή της στρατηγικής µεταρρυθµίσεων στη 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ο εξορθολογισµός της δηµόσιας δράσης και η βελτίωση της ποιότητας 

εξυπηρέτησης των συναλλασσοµένων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και 

επιχειρήσεων. 

Ενδεικτικές ενέργειες που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης είναι: 

• Σύστηµα παραγωγής δεικτών του Υγειονοµικού Χάρτη καθώς και 

διοικητική/συντονιστική υποστήριξη  

• Εκπόνηση µελετών, κατευθυντηρίων οδηγιών και πρωτοκόλλων του 

τοµέα υγείας  

• Εισαγωγή συστηµάτων ποιότητας σε υπηρεσίες και δοµές και 

πιστοποίηση δοµών 

• Ανάπτυξη Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών  

 

2.2 ∆είκτες παρακολούθησης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1.   

 Κωδικός ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΣΤΟΧΟΣ 

1 4213 Αριθµός οργανισµών/φορέων που Αριθµός  

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΘ-ΜΤ6



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ∆Α Α2 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 - 8 - 

 

 

συνδέονται ηλεκτρονικά 500 

2 5091 

Σχέδια προτύπων ποιότητας και 

προγραµµάτων διαπίστευσης φορέων που 

παρέχουν ΠΦΥ 

Αριθµός 53 

3 8004 
Μελέτες – εµπειρογνωµοσύνες – έρευνες 

- αξιολογήσεις 
Αριθµός 15 

4 8005 
Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής 

υποστήριξης 
Αριθµός 1 

5 8009 
Αριθµός εκδηλώσεων (ενεργειών 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης) 
Αριθµός 10 

6 8017 
∆ιενέργεια γενικών και θεµατικών 

προγραµµάτων ευαισθητοποίησης 
Αριθµός 10 

7 9010 Παρεµβάσεις προστασίας ∆ηµόσιας Υγείας Αριθµός 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2.   

 Κωδικός 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 501 

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

(ισοδύναµα ανθρωποέτη)  

Αριθµός  

 

Οι παραπάνω δείκτες είναι κοινοί και για τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας.  

Ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί στην πρόταση που θα υποβάλλει και επιπλέον δείκτες, 

οι οποίοι συνεισφέρουν στην παρακολούθηση της εκτέλεσης και αποτελεσµατικότητας 

του έργου, τους οποίους θα επιλέξει από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ από την ηλ. δ/νση  

http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ypostiriksi/kodikopoiisi/espa/DEIKTESANATHE

MATIKI.xls 

και των οποίων η αναγκαιότητα της χρήσης τους ως δείκτες Προγράµµατος θα εξετασθεί 

από την ΕΥ∆. 

   

 

3 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

� Η χρηµατοδότηση των προτεινόµενων πράξεων είναι επιλέξιµη από την 01-01-

2007. 
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� Για τις προτεινόµενες πράξεις, οι οποίες είναι συναφείς µε τους στόχους του 

παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος, έχουν τύχει της χρηµατοδότησης του 

Ε.Π. «Ανθρώπινο ∆υναµικό 2007-2013» ισχύουν οι προεγκρίσεις δηµοπράτησης, 

συµβασιοποίησης καθώς και οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι που έχουν 

πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του  Ε.Π. «Ανθρώπινο ∆υναµικό 2007-2013» 

� Οι δαπάνες που αφορούν στη ∆ηµοσιότητα και Προβολή θα πρέπει να 

συµβάλλουν απευθείας στην κάθε πράξη. 

� Στην ανάπτυξη των εφαρµογών θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη το Ελληνικό 

Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τα Πρότυπα 

∆ιαλειτουργικότητας (e-gif) τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - Γενική Γραµµατεία 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

� Στην ανάπτυξη των εφαρµογών θα αξιολογηθεί η υιοθέτηση της αρχής του 

«Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους 

προσβασιµότητας σε ΤΠΕ για άτοµα µε αναπηρία βασιζόµενες σε διεθνώς 

αναγνωρισµένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιµότητας W3C και συγκεκριµένα 

στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).  

� Σύµφωνα µε τον υπ. αριθµ. πρωτ. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/8-8-2008 «Οδηγό 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων», κατά την 

υποβολή του αιτήµατος χρηµατοδότησης εξετάζεται η ύπαρξη θεσµικού πλαισίου 

που ορίζει το Φορέα Λειτουργίας και τις αρµοδιότητές του. Στην περίπτωση που 

λόγω της φύσης της πράξης ο Φορέας Λειτουργίας θα συσταθεί σε χρόνο 

µεταγενέστερο της Απόφασης Χρηµατοδότησης, απαιτείται έγγραφη δέσµευση 

του δικαιούχου, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την έκδοση των 

κανονιστικών αποφάσεων σύστασης του Φορέα Λειτουργίας. 

� Επισηµαίνεται, ότι στην περίπτωση που τµήµα ή/και το σύνολο των ανωτέρω 

έργων που αιτείται προς χρηµατοδότηση, θα επιτελεσθεί µε ίδια µέσα χωρίς 

προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, ο δικαιούχος υποχρεούται να ακολουθήσει τον 

Οδηγό υλοποίησης µε ίδια µέσα που έχει εκπονήσει η ΕΥ∆ και είναι συνηµµένος 

στην παρούσα Πρόσκληση. 

Στην περίπτωση εκτέλεσης υποέργου ή/και πράξης µε ίδια µέσα µε την υποβολή 

της πρότασης χρηµατοδότησης συνυποβάλλονται τα έντυπα που αναφέρονται 

στο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.1 του Οδηγού υλοποίησης µε ίδια µέσα.  
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� Στην περίπτωση χρήσης της ρήτρας ευελιξίας, αυτό θα αποτυπωθεί ως διακριτό 

υποέργο στο Τ∆ΠΠ και όταν συµβασιοποιηθεί θα συµπληρωθεί Τ∆Υ πράξεων 

ΕΤΠΑ, σύµφωνα µε το σχετικό συνηµµένο υπόδειγµα. 

 
 

 

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

4.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την 

παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στα δέκα εκατοµµύρια τριακόσιες σαράντα 

χιλιάδες ευρώ (10.340.000) ευρώ και κατανέµεται ενδεικτικά κατά θεµατική 

προτεραιότητα και κατηγορία πράξης,  ως ακολούθως:  

 

Πίνακας 4.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

Εκσυγχρονισµός  της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και ανάπτυξη υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις 8 
περιφέρειες σύγκλισης. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ  
∆ηµόσια 
∆απάνη 

∆ηµόσια ∆απάνη 
προς διάθεση το έτος 

2013 
(1) (2) (3) (4) 

1.1.2 

∆ράσεις οργανωτικού και Επιχειρησιακού 
ανασχεδιασµού (συστήµατα στοχοθεσίας, 
αποδοτικότητας) φορέων της κεντρικής 
και περιφερειακής διοίκησης καθώς και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης 

6.087.000 4.158.100 

ΣΥΝΟΛΟ 6.087.000 4.158.100 

Πίνακας 4.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

Εκσυγχρονισµός  της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και ανάπτυξη 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 3 περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ  

∆ηµόσια ∆απάνη 

∆ηµόσια 
∆απάνη προς 
διάθεση το 
έτος 2013 

(1) (2) (3) (4) 

1.1.2 

∆ράσεις οργανωτικού και Επιχειρησιακού 
ανασχεδιασµού (συστήµατα στοχοθεσίας, 
αποδοτικότητας) φορέων της κεντρικής και 
περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής 

3.772.000 2.586.540 
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αυτοδιοίκησης 
ΣΥΝΟΛΟ 3.772.000 2.586.540 

 

Πίνακας 4.3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

Εκσυγχρονισµός  της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και ανάπτυξη υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις 2 
περιφέρειες σταδιακής εισόδου 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
∆ηµόσια 
∆απάνη 

∆ηµόσια ∆απάνη 
προς διάθεση το έτος 

2013 

(1) (2) (3) (4) 

1.1.2 

∆ράσεις οργανωτικού και 
Επιχειρησιακού ανασχεδιασµού 
(συστήµατα στοχοθεσίας, 
αποδοτικότητας) φορέων της κεντρικής 
και περιφερειακής διοίκησης καθώς και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης 

481.000 336.630 

ΣΥΝΟΛΟ 481.000 336.630 

 

4.2. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της 

διαθέσιµης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.  

 

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

 

5.1. Ως ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των 

προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2007, ηµεροµηνία έναρξης 

επιλεξιµότητας δαπανών του ΕΣΠΑ.  

5.2. Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των 

προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31η ∆εκεµβρίου 2015, ηµεροµηνία λήξης 

επιλεξιµότητας δαπανών του ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση που η πράξη ολοκληρωθεί πριν 

την 31η ∆εκεµβρίου 2015, ο ∆ικαιούχος υποβάλλει τα προβλεπόµενα έγγραφα από 

το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 

ΕΣΠΑ, για να αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξης µε την κατάθεση των 

µηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών. 

5.3 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε “Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 2 
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του Ν. 3614/2007” της µε αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 

Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης.  

Ενδεικτικές επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται οι ακόλουθες: 

• ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ 

• ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

• ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΦΠΑ 

Ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη µόνο στην περίπτωση που βαρύνει πραγµατικά 

και οριστικά τον Τελικό ∆ικαιούχο.  

Σε περίπτωση που κάποιος Τελικός ∆ικαιούχος αιτηθεί στην πρόταση που θα 

υποβάλλει κάποιες Κατηγορίες ∆απανών εκτός όσων παρατίθενται, θα πρέπει να 

αιτιολογεί επαρκώς το αίτηµά του και θα εξετάζεται κατά περίπτωση η 

επιλεξιµότητά τους, µε βάση την προαναφερόµενη διάταξη. 

 

5.4 Οι επιλέξιµες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων είναι 

άµεσες δαπάνες. 

 

6   Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

6.1 Για τις οριζόντιου χαρακτήρα παρεµβάσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από την 

παρούσα Πρόσκληση, θα υποβληθεί ένα (1) Τ∆ΠΠ, ο προϋπολογισµός του οποίου 

χωροθετείται µε την κλείδα του Βερολίνου.   

6.2 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 25-11-2013 έως εξαντλήσεως της 

συνολικής προς διάθεση δηµόσιας δαπάνης των Αξόνων  Προτεραιότητας όπως 

καθορίζεται στην παρούσα.  

6.3   Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

(i) Αίτηση Χρηµατοδότησης, που παράγεται µέσω της διαδικασίας της Ηλεκτρονικής 

Υποβολής, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και 

βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr. 

(ii)  Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), σε έντυπη µορφή, που παράγεται 

µέσω της διαδικασίας της Ηλεκτρονικής Υποβολής,  διατίθεται από την Ειδική 

Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και βρίσκεται  δηµοσιευµένο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr.  
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(iii) Επισηµαίνεται η υποχρεωτική υποβολή του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης 

Πράξης (Τ∆ΠΠ) και της συνηµµένης σε αυτό Αίτησης Χρηµατοδότησης  από τον 

δικαιούχο µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής στην ιστοσελίδα: 

http://logon.mnec.gr. Σηµειώνεται, επίσης, ότι οι προτάσεις υποβάλλονται σε 

έντυπη και ηλεκτρονική µορφή µέσω της Ηλεκτρονικής Υποβολής  στην Ειδική 

Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Γλάδστωνος 1α & 

Πατησίων, Τ.Κ. 10677, Αθήνα) και ώρες 9.00 – 16.00, όλες τις εργάσιµες ηµέρες 

στο αρµόδιο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. Οι προτάσεις είναι δυνατόν 

να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την 

ηµεροµηνία αποστολής. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την 

ηλεκτρονική υποβολή ΕΣΠΑ, στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας µας (www.ygeia-

pronoia.gr ) και από το γραφείο ΟΠΣ της υπηρεσίας µας (υπεύθυνους κ.κ. 

Βασιλείου Θεώνη – tvasileiou@mou.gr  και Τσουκάτος Ηλίας – 

itsoukatos@mou.gr  - τηλ. 2131500823 2131500804).  

(iv)   Απόφαση του αρµόδιου Οργάνου ∆ιοίκησης του φορέα πρότασης για την 

υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

(v) Απόφαση ορισµού υπεύθυνου της Πράξης 

(vi) Βεβαίωση έναρξης ή µεταβολής εργασιών µη φυσικού προσώπου (µη φυσικό 

πρόσωπο: νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) - εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος 

µε αναφορά στο καθεστώς ΦΠΑ 

 

7 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

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

7.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την 

Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ως άνω Υπηρεσία δύναται να ζητήσει έγκαιρα την 

υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων (ή/και διευκρινίσεων) από τον δικαιούχο, τα 

οποία πρέπει να υποβληθούν ώστε να αρχίσει η αξιολόγηση της πρότασης. Μέχρι 

την υποβολή των συµπληρωµατικών στοιχείων (ή/και των διευκρινίσεων), η 

έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου αναστέλλεται.  
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7.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά µε την: 

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,   

(ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,  

(iii) σκοπιµότητα της πράξης και  

(iv) ωριµότητα της πράξης. 

Τα εξειδικευµένα κριτήρια, µε τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις  στην 

παρούσα πρόσκληση,  είναι δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.ygeia-pronoia.gr και www.espa.gr 

Η αξιολόγηση των προς χρηµατοδότηση δράσεων θα είναι άµεση. 

Άµεση Αξιολόγηση  

Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µέχρι την κάλυψη 

του διαθέσιµου προϋπολογισµού, βάσει: 

α) της ηµεροµηνίας υποβολής τους στην ΕΥΤΥΚΑ εφόσον είναι πλήρεις ή 

β) της ηµεροµηνίας υποβολής όλων των απαιτούµενων συµπληρωµατικών 

στοιχείων εφόσον δεν είναι πλήρεις αρχικά και µε την προϋπόθεση ότι τα 

συµπληρωµατικά στοιχεία έχουν ζητηθεί από την ΕΥΤΥΚΑ. 

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥ∆ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιµοι πόροι δεν 

επαρκούν για την χρηµατοδότηση της πρότασης ενηµερώνεται ο ∆ικαιούχος µε 

σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα 

επόµενα βήµατα.  

Η Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να προβεί σε 

τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά αξιολογηµένων προτάσεων. 

Η προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

της πρότασης του δικαιούχου από την αρµόδια αρχή που ασκεί τα αντίστοιχα 

καθήκοντα διαχείρισης, ορίζεται µέχρι δέκα πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την 

ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης από το δικαιούχο. Η προθεσµία αυτή 

αυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες εάν ζητηθεί η αποστολή 

συµπληρωµατικών στοιχείων. Εάν ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, η 

προθεσµία για την υποβολή τους ορίζεται µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. 
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7.3 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο δικαιούχος από 

την ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. µε την υπογραφή του «Συµφώνου 

Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων ∆ικαιούχου» 

από τον νόµιµο εκπρόσωπο του δικαιούχου, που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί 

θετικά και αναµένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύµφωνο Αποδοχής αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης ένταξης πράξης. 

Η προθεσµία για την υπογραφή Συµφώνου αποδοχής όρων από το δικαιούχο και 

την υποβολή του στην αρµόδια αρχή ορίζεται µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης του σχεδίου του Συµφώνου στο δικαιούχο 

7.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Γενικό Γραµµατέα του 

Υπουργείου Υγείας. Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής 

των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και 

βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr. 

Η προθεσµία για την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξης σε Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα από το αρµόδιο όργανο, ορίζεται µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης του υπογεγραµµένου Συµφώνου στην αρµόδια αρχή 

που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης 

7.5 ∆ηµοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας τοµέα Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο 

Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της  χρηµατοδότησης που 

χορηγείται. 

 

8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

8.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των 

όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα 

πρέπει: 

(i) Να χρησιµοποιούν την εφαρµογή Ηλεκτρονικής Υποβολής και µέσω αυτής να 

εκτυπώνουν τα προς υποβολή ∆ελτία Παρακολούθησης. 

(ii) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της 

πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, 

τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση.  
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(iii) Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π για 

κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειµένου να προχωρήσουν 

στο επόµενο στάδιο. 

(iv) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π χωρίς 

προηγούµενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τα στοιχεία 

οικονοµικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

(v) Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της 

πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού 

της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(vi) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 

(ΕΚ) 1828/2006 και ειδικότερα για πράξεις που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, ο 

δικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει όλους τους συµµετέχοντες σε αυτές 

α) ότι η πράξη στην οποία συµµετέχουν υλοποιείται στο πλαίσιο 

επιχειρησιακού προγράµµατος, και β) ότι συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. Η 

εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται µε την παράθεση των εν λόγω 

στοιχείων σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο 

χρησιµοποιείται κατά την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων ή παράγεται στο 

πλαίσιο αυτό. 

(vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις 

δηλούµενες προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π στα Μηνιαία 

∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. 

(viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε 

φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το 

κλείσιµο του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020. 

(ix) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή 

τους,  όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στη Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή 

Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(x) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και 

κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας 
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οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον 

ζητηθούν. 

(xi) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το  ειδικό 

θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

 

9 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

 

9.1  Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, τη 

συµπλήρωση των Τ∆ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στον Κο. 

Σ. Κέπεντζη τηλ. 213 1500 795 και στην Κα Ε. Φλεβάρη τηλ. 213 1500 800. 

9.2  Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007-2013», το σύστηµα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των 

πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των 

δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των 

προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆Π/Υ, πίνακας επιλεξιµότητας 

δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης 

προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr..  Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος 

αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας  τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης  µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και 

ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

• Υπουργείο Υγείας  

• Γραφείο κ
ου

  Υφυπουργού Υγείας 

• Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Υπουργείου Υγείας 

• Αριστοτέλους 17-19, 10433, Αθήνα  

• ΕΥτΥΚΑ/ Προϊστάµενος, Προϊστάµενοι Μονάδων (5)  

   
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

   Π. ΚΑΛΛΙΡΗΣ 
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Αριστοτέλους 17 - 19, 10433 Αθήνα 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : 

• Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

o ∆ιαχειριστική Αρχή Ε.Π «∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης» 

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 11743 Αθήνα 

• Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

o Εθνική Αρχή Συντονισµού 

o Αρχή Πιστοποίησης 

Ναυάρχου Νικοδήµου 11 & Βουλής, 10557, Αθήνα 

 

Πίνακας αποδεκτών: 

 

• Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας – Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας, Λεωφ. 

Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα 

• Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων, Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι 

• Ειδικός Λογαριασµός Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Αγίου Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω 

• Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της ποιότητας και τεχνολογίας στην υγεία Α.Ε., Σµύρνης 

15, 165 62 Τερψιθέα Γλυφάδας 

• Ειδικός Λογαριασµός Πανεπιστηµίου Κρήτης, Κτήρια ∆ιοικητηρίου, Βούτες Ηρακλείου 

Κρήτης 

• Ειδικός Λογαριασµός Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Ερυθρού Σταυρού 26 και 

Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη 

• Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17-19, 101 87 Αθήνα 
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