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1

Εάν ένας φορέας επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση για 

παραπάνω της μιας ΣΥΔ, απαιτείται η υποβολή Τεχνικών 

Δελτίων Πράξης  για κάθε ΣΥΔ ξεχωριστά ή ένα ΤΔΠ και για 

όλες τις δομές;

Εάν ένας φορέας επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση για παραπάνω της μιας 

ΣΥΔ, θα υποβάλει ένα Τεχνικό Δελτίο Πράξης, με την επισήμανση ότι η κάθε 

ΣΥΔ θα αποτελεί ξεχωριστό υποέργο. Για κάθε υποέργο - ΣΥΔ θα υποβληθεί 

ξεχωριστό Σχέδιο Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. Για κάθε ΣΥΔ θα υποβληθεί η 

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας.

2
Η χρήση της ρήτρας ευελιξίας, θα αποτελεί  υποέργο  

εντός του έργου των ΣΥΔ;

Στην πρόσκληση με Α.Π. 1153/12.05.2022 - ΑΔΑ: 9ΕΨ07Λ7-ΧΥΑ, δεν 

προβλέπεται χρήση ρήτρας ευελιξίας.

3

Υπάρχει πρόβλεψη για εξασφάλιση χρηματοδότησης της 

πράξης μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου 

(31/12/2023);

Μετά τη λήξη της χρηματοδότησης των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης (Α.Π. 1153/12.05.2022 - ΑΔΑ: 9ΕΨ07Λ7-ΧΥΑ ), δεν υπάρχει 

πρόβλεψη για εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης.

4
Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας ΣΥΔ; 

Η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ ορίζεται στο 

υπ'αριθμ. ΦΕΚ 1160/Β/08.04.2019 όπως έχει τροποποιηθεί με το ΦΕΚ 

4991/Β/12.11.2020. Τα ΦΕΚ βρίσκονται στο Συνοδευτικό Υλικό της 

Πρόσκλησης. 

5
Ποια η διαδικασία συμμετοχής ενός Δυνητικού Δικαιούχου 

στην πρόσκληση;

Η διαδικασία συμμετοχής των Δυνητικών Δικαιούχων στην με Α.Π. 

1153/12.05.2022 - ΑΔΑ: 9ΕΨ07Λ7-ΧΥΑ Πρόσκληση, ορίζεται στην Ενότητα 5 

της πρόσκλησης με τίτλο "ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ". 

6
Η πρόσκληση αφορά μόνο φορείς που ήδη λειτουργούν 

δομές ΣΥΔ ή νέες δομές ΣΥΔ?

Η πρόσκληση αφορά τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες δομές ΣΥΔ, οι 

οποίες απαραιτήτως πρέπει να διαθέτουν Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας.

7 Ποιες περιπτώσεις υφιστάμενων ΣΥΔ αφορά η πρόσκληση;

Η χρηματοδότηση υφιστάμενων ΣΥΔ από την πρόσκληση αφορά μόνο σε 

περιπτώσεις δομών που ήδη λειτουργούν εκτός του συστήματος του ΕΟΠΥΥ 

και κατά την υποβολή της πρότασης δεν έχουν κάποια άλλη χρηματοδότηση



8 Ποιες είναι οι προδιαγραφές για τις υποδομές των δομών;

Ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13 "Γενικές 

Προδιαγραφές Κτιρίων" της υπ' αρ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ 

[ΦΕΚ1160/08-04-2019].

9

O όρος σχετικά με την ύπαρξη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

για την υποβολής πρότασης από τους φορείς καθιστά 

απαγορευτική την συμμετοχή τους, διότι είναι πιθανό να 

προβούν σε έξοδα, όπως η ενοικίαση, η διαμόρφωσης χώρων 

εκ των προτέρων κλπ, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα τύχει 

χρηματοδότησης η πρότασή τους.

Πρέπει να  σημειωθεί ότι ο ίδιος ακριβώς όρος υπήρχε και την πρόσκληση ΑΤΤ109 

[αρ. πρωτ. 1218/30.04.2020, ΑΔΑ: 6Σ4Ψ7Λ7-8ΣΘ, όπως τροποποιήθηκε], αναφορικά 

με την λειτουργία δομών ΣΥΔ ΑμεΑ, στην οποία κατατέθηκε ικανός αριθμός 

προτάσεων. Για λόγους ισονομίας και κοινής αντιμετώπισης όλων των φορέων 

αναφορικά με ίδιο αντικείμενο, κρίθηκε σκόπιμο να υπάρχουν οι ίδιοι όροι και στις 

δύο προσκλήσεις.

Στην  περίπτωση που υπάρξουν φορείς των οποίων οι προτάσεις δεν θα τύχουν 

χρηματοδότησης από την πρόσκληση ΑΤΤ144, μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία 

χρηματοδότησής τους με τα όσα προβλέπονται από τον ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τη 

χορήγηση νοσηλίου ανά ωφελούμενο, όπως ήδη γίνεται στις λειτουργούσες ΣΥΔ, οι 

όποιες δεν συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. 


