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2) ∆ήµους και Περιφέρειες της
Χώρας

ΘΕΜΑ: 3o Πρόγραµµα ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα
της Υγείας, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την
υγειονοµική περίθαλψη των προσφύγων
ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ.27576/9-7-2014 έγγραφό µας
1. Γενικά
Οι γενικοί στόχοι του 3ου Προγράµµατος ∆ράσης της ΕΕ στον τοµέα της
Υγείας είναι να συµπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές
των κρατών µελών που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της
Ένωσης και στη µείωση των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας, προάγοντας
την καλή υγεία, ενθαρρύνοντας την καινοτοµία στον τοµέα της υγείας,
αυξάνοντας τη βιωσιµότητα των συστηµάτων υγείας και προστατεύοντας τους
πολίτες της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.
Με συνολικό προϋπολογισµό 449.4 εκατ. ευρώ, οι κύριοι στόχοι του
Προγράµµατος είναι οι εξής:
Βελτίωση της υγείας, πρόληψη ασθενειών και ενθάρρυνση
υποστηριχτικού περιβάλλοντος για υγιή διαβίωση.
Προστασία πολιτών από σοβαρές διασυνοριακές απειλές στην υγεία.
Συνεισφορά στην καινοτοµία, αποδοτικότητα και βιωσιµότητα των
συστηµάτων υγείας.
∆ιευκόλυνση στην καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ένωσης.
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2. Στόχος της πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση αφορά, µεταξύ άλλων, στην παροχή βέλτιστων
υγειονοµικών υπηρεσιών σε πρόσφυγες και µετανάστες µέσω της ανταλλαγής
καλών πρακτικών.
3. Επιλέξιµοι φορείς
Οι επιχορηγήσεις µπορούν να χορηγηθούν σε φορείς που έχουν συσταθεί
νόµιµα, σε δηµόσιες αρχές, σε οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα, και ιδίως σε
ερευνητικά και υγειονοµικά ιδρύµατα, σε πανεπιστήµια και ιδρύµατα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή
συµπράξεων που θα αποτελούνται από ανεξάρτητες νοµικές οντότητες
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της υγείας
από τουλάχιστον 3 διαφορετικές συµµετέχουσες χώρες.
4. Προϋπολογισµός
Ο προϋπολογισµός για την ανωτέρω θεµατική ανέρχεται συνολικά στα
4.500.000 ευρώ. Η δε ενωσιακή συνδροµή φθάνει το 60% των επιλέξιµων
δαπανών, ενώ το ποσοστό αυτό µπορεί να ανέλθει σε 80% σε περιπτώσεις
εξαιρετικής χρησιµότητας, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτηµα VII του
Προγράµµατος Εργασίας για το έτος 2016.
6. Προθεσµία και περισσότερες Πληροφορίες
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέχρι τις 2 Ιουνίου 2016,
ενώ το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, το έντυπο
της αίτησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ανωτέρω
πρόγραµµα µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράµµατος:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuni
ties/3hp/topics/14051-pj-01-2016.html
Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους
στον Εκτελεστικό Οργανισµό για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα
Τρόφιµα (Chafea) στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: CHAFEA-HPCALLS@ec.europa.eu, καθώς και στο
Εθνικό Σηµείο Επαφής του
Προγράµµατος: Υπουργείο Υγείας Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και
Υπηρεσιών Υγείας, Φ. Καλύβα: fkaliva@moh.gov.gr & Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης
Νοσηµάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Θ.
Παπαδηµητρίου:
director@keelpno.gr.

7. Σύµφωνη γνώµη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005
Tέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω
πρόγραµµα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση µε
αντίστοιχους οργανισµούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους) και
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τις όµοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις
περιφέρειες).
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
.
H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Υπουργείο Υγείας
Εθνικό Σηµείο Επαφής για
το 3ο Πρόγραµµα ∆ράσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τοµέα της Υγείας, 2014-2020
Αριστοτέλους 17, Τ.Κ.10187 Αθήνα
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΠΕ∆ της Χώρας
5) Κ.Ε.∆.Ε.
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα
(E-mail: info@kedke.gr),
6) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα
(E-mail: info@enpe.gr)
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mails: info@eetaa.gr & gonou@eetaa.gr)
8) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
9) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
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Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Κουρουµπλή
2.
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Γ.
Μουζάλα
3.
Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Μπαλάφα
4.
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Κ. Πουλάκη
5.
Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής
Υποστήριξης, κ. Κ. Θεοδωρόπουλου
6.
∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να
αναρτηθεί στο site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές
και ∆ράσεις-∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα &
Συνεργασίες- Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις)
7.
∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
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