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KATANOMH TΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
τομεα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου

Αθανασία Γεροστάθου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(2.200.000,00 €, 20.000.0000,00 €)

Ταμείο Συνοχής
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος &
Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής
Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικού
κινδύνου
Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων
Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(2.200.000,00 €, 20.000.0000,00 €)

ΕΤΠΑ
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος &
Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής
Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού
Κινδύνου
&
Περιβάλλοντος
Φυσικού
Προστασία
Βιοποικιλότητας
Θεσμοί & μέσα άσκησης αποτελεσματικής
περιβαλλοντικής πολιτικής
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(2.200.000,00 €, 20.000.0000,00 €)
1η πρόταση:
ΑΞΟΝΑΣ «ΕΔΑΦΟΣ»
Υλοποίηση
Εθνικού
Σχεδιασμού
Διαχείρισης
Επικίνδυνων
Αποβλήτων. Δημιουργία υποδομών για την ασφαλή συγκέντρωση,
μεταφορά και τελική διάθεση μολυσματικών και ραδιενεργών
νοσοκομειακών αποβλήτων (στερεά και υγρά).
ΑΞΟΝΑΣ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Εξασφάλιση πόσιμου νερού σε επαρκείς ποσότητες και καλή ποιότητα.
Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου
νερού στην επικράτεια καθώς και εμφιαλωμένων νερών (εγχώριων
και εισαγόμενων). Δημιουργία ζωνών προστασίας της υδροληψίας για την
Αθήνα και την Θεσσαλονίκη
ΑΞΟΝΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
Πρόληψη και αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Δημιουργία
Κέντρου Επιχειρήσεων του Τομέα Υγείας και παραρτημάτων στην
Περιφέρεια (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο). Εξοπλισμός
αντιμετώπισης και ατομικής προστασίας από χημικούς, ραδιολογικούς
και πυρηνικούς παράγοντες. Εξοπλισμός ομάδας άμεσης ανταπόκρισης
(στόλος ειδικά διαμο-ρφωμένων οχημάτων). ΕΤΠΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(2.200.000,00 €, 20.000.0000,00 €)

2η πρόταση (α.π.2350/3.5.07)
Παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος στην
ΕΕ σχεδίου προγράμματος:
Συγκεκριμένη αναφορά στον τομέα υγείας
& κοινωνικής αλληλεγγύης
Συμπερίληψη δράσης «Αντιμετώπιση πηγών
εκπομπών ιοντίζουσας ακτινοβολίας στα
νοσοκομεία».
Συμπερίληψη
δεικτών
εκροής
&
αποτελέσματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(2.200.000,00 €, 20.000.0000,00 €)
3η πρόταση (α.π.4242/20.7.07)
Κατηγορίες πράξεων:
χωροθέτηση και προμήθεια εγκαταστάσεων διαχείρισης
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού
χαρακτήρα (ΕΙΑ -ΜΧ) σε Νοσοκομειακές Μονάδες του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
Εκπόνηση μελετών για την οριοθέτηση ζωνών προστασίας των
πηγών υδροδότησης των μεγάλων πολεοδομικών
συγκροτημάτων της χώρας.
9 Γενικός Στόχος - Ειδικοί Στόχοι
9 Περιγραφή-τεκμηρίωση
9 Χρηματοδότηση
9 Ποσοτικοποιημένοι Στόχοι - Δείκτες:
9 Ενδεικτικός Κατάλογος Τελικών Δικαιούχων
9 Ωρίμανση έργου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(2.200.000,00 €, 20.000.0000,00 €)

Απαιτούμενες ενέργειες:
9 Ιεράρχηση αναγκών – προτεραιοτήτων από
πολιτική ηγεσία & ΕΥΔ (πεπερασμένο πόρων).
9 Μελέτες για ΕΙΑ –ΜΧ
9 Τεύχη δημοπράτησης για εκπόνηση μελετών
οριοθέτησης ζωνών προστασίας των πηγών
υδροδότησης.
9 Υποστηρικτικός μηχανισμός Γενικής Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας
9 Επίλυση διαδικαστικών θεμάτων

Ψηφιακή Σύγκλιση
(830.000,00 €, 150.000.0000,00 €)
1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ
2: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Ψηφιακή Σύγκλιση
(830.000,00 €, 150.000.0000,00 €)
¾ Στρατηγικές Δράσεις του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ως φορέας άσκησης κεντρικής πολιτικής:
9 Λειτουργία Δομών Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Υγείας (eHealth
Competence Centre)
9 Αξιοποίηση ΤΠΕ για τον εξορθολογισμό των προμηθειών (e-procurement)
9 Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος διαχείρισης φαρμάκου (barcoding &
φαρμακοεπαγρύπνηση)
9 Διαλειτουργικότητα με τα δημόσια ταμεία και ηλεκτρονική εκκαθάριση
ιατρικών πράξεων
9 Δράσεις προστασίας δημοσίας υγείας
9 Υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων
9 Διαχείριση Αίματος
9 Προστασία του ιατρικού απορρήτου στη Κοινωνία της Γνώσης (θεσμοί διαδικασίες – οδηγίες)

Ψηφιακή Σύγκλιση
(830.000,00 €, 150.000.0000,00 €)
¾ Προώθηση δράσεων ηλεκτρονικής Υγείας: δημιουργία νέων Υπηρεσιών
Υγείας
9 Βελτίωση του συστήματος προνοσοκομειακής φροντίδας και άμεσης
βοήθειας
9 Ενέργειες πληροφοριακής ενδυνάμωσης της ΠΦΥ
9 Εισαγωγή κάρτας υγείας και κάρτα επαγγελματία υγείας
9 Ενέργειες για την ολοκλήρωση των υποδομών πληροφοριακών
συστημάτων για βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού
συστήματος
9 Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος τηλεϊατρικής
9 Ενέργειες για την οργάνωση και λειτουργία της κοινωνικής αλληλεγγύης
και φορέων υγείας

Ψηφιακή Σύγκλιση
(830.000,00 €, 150.000.0000,00 €)
¾ Γ. Δημιουργία του κατάλληλου χώρου αλληλεπίδρασης και καινοτομίας
9 Υποστήριξη
διαδικασιών
διαχείρισης
logistics
(διασύνδεση
παρακολούθηση της Αγοράς)
9 Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των φορέων δημόσιας και ιδιωτικής υγείας
με σκοπό τη προστασία της δημόσιας υγείας
9 Ενέργειες ηλεκτρονικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
ανθρώπινου δυναμικού
9 Διασύνδεση φορέων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης με τους ΟΤΑ
9 Καινοτόμες εφαρμογές για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας
9 Δημιουργία Δικτύων πληροφόρησης σε θέματα καινοτομίας, θεσμών και
πιλοτικών έργων ιατρικής τεχνολογίας και ηλεκτρονικής υγείας για την
οργάνωση του υγειονομικού συστήματος
9 Δημιουργία Κάρτα Εθελοντή – Διαχείριση Τράπεζας Χρόνου
9 Κρατικές Ενισχύσεις Ιδιωτικών Φορέων Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
9 Δημιουργία ηλεκτρονικής αγοράς προώθησης ελληνικών εταιριών που
δραστηριοποιούνται στην Υγεία
9 Ενίσχυση υποδομών και εκπαιδευτικού υλικού ειδικής εκπαίδευσης,
εργαστηρίων εκπαίδευσης (πχ ΚΕΑΤ) και εκσυγχρονισμού ΤΕΕ & ΙΕΚ του
τομέα υγείας.

Ψηφιακή Σύγκλιση
(830.000,00 €, 150.000.0000,00 €)

¾ Απαιτούμενες ενέργειες:
9 Ιεράρχηση αναγκών – προτεραιοτήτων από
πολιτική ηγεσία & ΕΥΔ.
9 Παραλαβή σχεδίου δράσης
9 Επίλυση διαδικαστικών θεμάτων

Ανταγωνιστικότητα
(25.000.0000,00 €)
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Α.Π.2:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
Α.Π.3:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Α.Π.4:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
– ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Α.Π.5:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Ανταγωνιστικότητα
(25.000.0000,00 €)
Ενίσχυση
επιχειρηματικότητας
των
κοινωνικών
συνεταιρισμών και των προστατευμένων παραγωγικών
εργαστηρίων
Ενεργειακός εξορθολογισμός μονάδων υγείας
Δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού και
θερμότητας (ΣΗΘ) σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες
Ενίσχυση και ανάπτυξη κέντρων τουρισμού υγείας και
αποθεραπείας
Ενίσχυση διασυνοριακών κέντρων υγείας και δομών καθώς
και της διακρατικής παροχής υπηρεσιών
Ενίσχυση της έρευνας κι ανάπτυξης νέων προϊόντων και
υπηρεσιών
Υποστήριξη διαδικασιών ΣΔΙΤ στον τομέα Υγείας

Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2, 4.3 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» ( 25.000.000,00€)

Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ
(οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης ΔιαβίωσηςΣΥΔ).
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, στη ψυχαγωγία και συμμετοχή τους σε κοινωνικές
εκδηλώσεις. Η παρέμβαση αυτή διέπεται από θεσμικό πλαίσιο –
Κοινή Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 74, τεύχος 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.

Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2, 4.3 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» (25.000.000,00 €)

Δράση 2 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού».
Παρεμβάσεις για την κοινωνικο – οικονομική ένταξη ευπαθών
ομάδων
9 Μετανάστες
9 ΑμεΑ:
9 Άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
(Έλληνες Τσιγγάνοι & Έλληνες Μουσουλμάνοι)
9 Λοιπές ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (Πρόσφυγες, Θύματα
σωματεμπορίας (trafficking), Χρήστες\ή και πρώην χρήστες
ουσιών).
Δράση 3 «Ολοκληρωμένες δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες
ομάδες». Ανάπτυξη Δικτύου Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας με στόχο την παροχή υπηρεσιών βραχείας
συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης, διασύνδεσης και διαμεσολάβησης
για τη λήψη υπηρεσιών από εξειδικευμένους φορείς.

Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2, 4.3 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» (25.000.000,00 €)
Δράση 4 «Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων
ομάδων» εκτός από την παρέμβαση που αφορά στην αξιοποίηση βέλτιστων
πρακτικών από την Κ.Π. equal και τη λειτουργία των κοινωνικών
Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) με ωφελούμενους άτομα με
προβλήματα ψυχικής υγείας, βάσει του Ν. 2716/1999, το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα αναλάβει ενεργό ρόλο στις ακόλουθες
παρεμβάσεις:
στην εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, φορολογικού και διοικητικού πλαισίου
για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
στο σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής για την κοινωνική οικονομία.
στη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων
χρηματοδότησης, καθώς και στη δικτύωση αυτών με το δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα και τους Ο.Τ.Α.
στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάθεσης υπηρεσιών από φορείς του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2, 4.3 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» (25.000.000,00 €)

Δράση 5 «Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας»:
Συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ή\και των εποπτευομένων φορέων του, στα πλαίσια της
εταιρικότητας στην:
Ανάπτυξη ενός γενικού συστήματος «κοινωνικής ένταξης» που θα
προωθεί εξατομικευμένες παρεμβάσεις κατοχύρωσης αξιοπρεπών
όρων διαβίωσης με ενεργητικά μέτρα απασχόλησης
(επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική, κ.λπ. - λειτουργική
μετεξέλιξη του Δικτύου των Γραφείων Κοινωνικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Μέτρου 3.1 του Ε.Π. «Υγεία –
Πρόνοια» 2000 – 2006).
Ανάπτυξη αποκεντρωμένων υπηρεσιών φροντίδας, όπως οι
υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κέντρα ανοικτής προστασίας
ηλικιωμένων, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», τα Κέντρα
ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, τα Κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών, τους παιδικούς\βρεφονηπιακούς σταθμούς
ολοκληρωμένης φροντίδας, κ.λπ.
Ενίσχυση οικογενειών που παρέχουν άτυπα υπηρεσίες φροντίδας.

