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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09)
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό
Φαρµακείο»

Η Περιφερειάρχης Αττικής
Έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

2.

Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης»,

3.

Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),

4.

Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23-03-2015 (ΦΕΚ 715/Β/24-04-2015), µε
την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής,
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5.

Την «Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης» (ΕΣΚΕ) και την Περιφερειακή Στρατηγική
Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) Περιφέρειας Αττικής,

6.

Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17ης ∆εκεµβρίου 2013 για τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ),

7.

Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17ης ∆εκεµβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ),

8.

Το µε αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
«Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020»,

9.

Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020,

10.

Τη µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση
«Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι
νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων
αξιολόγησης πράξεων»,

11.

Την υπ’ αριθµ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β’ 2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση µε τίτλο «Ρυθµίσεις
για τις πληρωµές των δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Π∆Ε (Τροποποίηση
και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β’)» (Α∆Α: ΒΖΚ54653Ο7-Υ∆6),

12.

Την από 25-10-2016 απόφαση της 2ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, µε
την οποία εγκρίθηκε η µεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόµενο της εξειδίκευσης του Ε.Π.,
καθώς και ο προγραµµατισµός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος
στόχοι

ΚΑΛΕΙ
Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων:
ΟΤΑ α΄ βαθµού / ∆ήµοι της Περιφέρειας Αττικής
Νοµικά Πρόσωπα των ∆ήµων (∆ηµοτικά ΝΠ∆∆, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ∆ήµων,
λοιποί ∆ηµοτικοί Φορείς)
ΜΚΟ (συµπράττοντας υποχρεωτικά µε τον οικείο ∆ήµο)
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόµου 4019/2011 και Κοινωνικοί
Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 (αρ. 12) /
(συµπράττοντας υποχρεωτικά µε τον οικείο ∆ήµο)
και σύµφωνα µε τον Πίνακα Αποδεκτών, για την υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση
έργου (πράξης) µε την ονοµασία:
«∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό
Φαρµακείο ∆ήµου ……………..»,
προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε εκείνους τους φορείς που αν και
είχαν λάβει µέρος δεν έτυχαν Απόφασης Ένταξης, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 2640/05-072016 (ΑΤΤ024) 1ης Πρόσκλησης της ΕΥ∆ για συγχρηµατοδότηση ∆οµών Παροχής Βασικών
Αγαθών στη Περιφέρεια Αττικής.
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Στην περίπτωση που η πρόταση υποβληθεί από ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ, είναι υποχρεωτική η
σύµπραξη µε τον οικείο ΟΤΑ και η υπογραφή Συµφωνητικού Συνεργασίας, το οποίο υποβάλλεται µε
την πρόταση. Σε κάθε ∆ήµο µπορεί να υποβληθεί µία µόνο πρόταση για τις αναφερόµενες κατηγορίες
∆οµών του Οδηγού Εφαρµογής, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο υποβάλλων φορέας (δυνητικός
δικαιούχος). Σε κάθε περίπτωση ένας δήµος ή ένας φορέας (που ενεργεί για ∆ήµο) δεν µπορεί να
αιτηθεί για κατηγορία δοµής για την οποία έχει Απόφαση Ένταξης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης.
Σηµειώνεται ότι η πράξη είναι συµβατή µε την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει
εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία
θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέµηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και µε την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) της
Περιφέρειας Αττικής.
Οι ΜΚΟ ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ, ως δυνητικοί δικαιούχοι, θα πρέπει:
Να διαθέτουν νοµική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόµιµα δηµοσιευµένο
καταστατικό και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα.
Στο καταστατικό τους να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού
χαρακτήρα, όπως (ενδεικτικά): κοινωνική ένταξη, κοινωνικές υπηρεσίες, αντιµετώπιση της
φτώχειας, στήριξη της εργασίας
Να λειτουργούν αποδεδειγµένα πριν από την υποβολή της πρότασής τους στην παρούσα
Πρόσκληση και για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Ειδικά για τις ΚΟΙΝΣΕΠ/ΚΟΙΣΠΕ: να διαθέτουν
βεβαίωση οριστικής εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα (1)
έτος πριν από την υποβολή της πρότασης
Να διαθέτουν εµπειρία σε δράσεις συναφείς µε το αντικείµενο
τεκµηριώνεται από σχετικά έγγραφα που θα επισυναφθούν στην
σε επισυναπτόµενο πίνακα, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται
Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών», που είναι
πρόσκληση ως αναπόσπαστο τµήµα της

της πρόσκλησης, η οποία θα
πρόταση και θα αποτυπώνεται
στον «Οδηγό Εφαρµογής και
συνηµµένος στην παρούσα

Να διαθέτουν πραγµατική έδρα ή παράρτηµα στην περιοχή (εντός της περιφέρειας για την
Αττική) υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης, µε οργανωµένο χώρο εργασίας, ο οποίος πληροί
βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.

Με την παρούσα Πρόσκληση (ΑΤΤ040) προβλέπεται η συγχρηµατοδότηση των λειτουργικών εξόδων:
µιας δοµής παντοπωλείου, ή
µιας δοµής συσσιτίου ή παντοπωλείου και συσσιτίου µαζί για 100 - 150 ωφελούµενους, ή
µιας δοµής φαρµακείου, ή τέλος
του συνδυασµού, µίας δοµής παντοπωλείου και µίας δοµής φαρµακείου
και µόνο για τους φορείς που δεν έτυχαν Απόφασης Ένταξης, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 2640/05-072016 (ΑΤΤ024) 1ης Πρόσκλησης της ΕΥ∆.
Οι ∆υνητικοί ∆ικαιούχοι θα πρέπει να επιλέξουν ανάµεσα σε µία από τις παραπάνω επιλογές έτσι ώστε
να εξοικονοµηθούν πόροι και να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των δήµων.
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1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η προκηρυσσόµενη πράξη αφορά στη χρηµατοδότηση ∆οµής µε την ονοµασία
«……………………………………………………………» για εκείνο το µέρος του τοπικού πληθυσµού που δεν
µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω ∆οµή.
Υπό το πρίσµα αυτό, στόχος της προκηρυσσόµενης δράσης είναι η αντιµετώπιση του φαινοµένου
της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού µέσω της υποστήριξης οµάδων του τοπικού
πληθυσµού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση αφορά στη λειτουργία της εν λόγω ∆οµής, για χρονικό
διάστηµα 3 ετών.
Η λειτουργία της δοµής υποχρεωτικά θα τηρεί τις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της
παρούσας πρόσκλησης και του συνηµµένου στην παρούσα πρόσκληση «Οδηγού Εφαρµογής», ως
αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν πρόταση (υπό τις
προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω) για τις παρακάτω περιγραφόµενες δοµές:
Α. ∆οµές Σίτισης και Βασικών Αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Αφορά στη διανοµή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίµων, ειδών παντοπωλείου, ειδών
ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών,
cd, κ.λπ., σε ωφελούµενα άτοµα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
∆οµή Παροχής Συσσιτίου (δυναµικότητας ως 150 ωφελούµενους)
Αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούµενα άτοµα και
οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Η παρασκευή και παροχή συσσιτίων θα πρέπει να
πραγµατοποιείται σε πλήρη συµφωνία µε τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις.
Β. Κοινωνικό Φαρµακείο
Αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού και
παραφαρµακευτικών προϊόντων σε ωφελούµενα άτοµα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό
φαρµακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται µέσω συγκεκριµένων συνεργασιών µε
φαρµακοβιοµηχανίες και τοπικούς φαρµακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συµµετοχή και
κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.
Ωφελούµενοι
Ωφελούµενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δοµή είναι άτοµα/νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε
κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ανασφάλιστα άτοµα µε πολύ χαµηλό ετήσιο
εισόδηµα, άτοµα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κ.λπ.).
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και η ∆οµή Παροχής Συσσιτίου µπορούν να συλλειτουργούν, ενώ το
Κοινωνικό Φαρµακείο υποχρεωτικά πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό χώρο.
Ο ∆ικαιούχος στο Τ∆Π, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση ως αναπόσπαστο στοιχείο
αυτής, θα πρέπει να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα χρηµατοδότησης της δοµής παρέχοντας
στοιχεία για τον τρόπο δραστηριοποίησης (π.χ. συλλειτουργία) και να τεκµηριώσει τη σύνθεση των
ωφελουµένων της περιοχής παρέµβασης και την κάλυψη των αναγκών αυτών, σύµφωνα µε τα όσα
περιγράφονται στον «Οδηγό Εφαρµογής».
Επίσης, η κάθε ∆οµή πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας που περιγράφονται
στο συνηµµένο Οδηγό Εφαρµογής.
Επίσης, ο κάθε ∆ικαιούχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση των όρων προσβασιµότητας, έτσι
ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιµότητα των ατόµων ΑΜΕΑ (τόσο σε όρους φυσικής πρόσβασης
όσο και σε όρους πληροφόρησης), σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο.
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Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν συνηµµένα στην πρόταση τους:
α) Περιγραφή της κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού (τεκµηρίωση της επάρκειας τους και της
συµβατότητά τους µε τις προδιαγραφές του Οδηγού και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
Παράρτηµα IV, για την προσβασιµότητα/διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ).
β) Περιγραφή της στελέχωσης της δοµής και της διαδικασίας πρόσληψης για το σύνολο του
προσωπικού.
γ) Ανάλυση του προϋπολογισµού και της αιτούµενης στελέχωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Παράρτηµα III της παρούσας πρόσκλησης.
Σηµειώνεται ότι για τη στελέχωση, ο ∆ικαιούχος ακολουθεί τα κριτήρια και µοριοδότηση που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, σηµείο 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ.
Επίσης, ο ∆ικαιούχος στην πρότασή του πρέπει να τεκµηριώνει τον αριθµό των ωφελούµενων
νοικοκυριών που εξυπηρετεί.
Συµφωνητικό Συνεργασίας.
Όσον αφορά στο Συµφωνητικό Συνεργασίας (στην περίπτωση που ο ∆υνητικός
∆ικαιούχος είναι ΜΚΟ/ΚΟΙΝΣΕΠ/ΚΟΙΣΠΕ) µεταξύ ΜΚΟ ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ – ∆ήµου, αυτό
θα πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά τουλάχιστον τα εξής:
Τα στοιχεία του ∆ικαιούχου (ΜΚΟ ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ) και του συµπράττοντα φορέα
(∆ήµου)
Τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η ΜΚΟ ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ /
∆ικαιούχος και ο ∆ήµος, µε έµφαση στις υποχρεώσεις της ΜΚΟ ως ∆ικαιούχου και του ∆ήµου
ως Εποπτεύοντος καθώς και στους τρόπους τυχόν συνδροµής του ∆ήµου στη λειτουργία της
δοµής
Περιγραφή της ∆οµής για την οποία ζητείται χρηµατοδότηση καθώς και αναφορά στο σύνολο
των
συναφών
∆οµών
(κοινωνικά
φαρµακεία
–
παντοπωλεία
–
συσσίτια,
συγχρηµατοδοτούµενα ή µη, Κέντρο Κοινότητας, κ.λπ.) που λειτουργούν ήδη ή θα
λειτουργήσουν στο συγκεκριµένο ∆ήµο
Τεκµηρίωση της αναγκαιότητας λειτουργίας της ∆οµής
Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, στο οποίο θα αποτυπώνεται η εκτιµώµενη ηµεροµηνία
έναρξης και λήξης της πράξης.
Τον προϋπολογισµό της πράξης µε ανάλυσή του, σε κόστος θέσεων εργασίας και λοιπών
δαπανών για τη λειτουργία κάθε Κοινωνικής ∆οµής
Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την κατάλληλη ενηµέρωση και πληροφόρηση της τοπικής
κοινότητας και να διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενηµέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο
Κανονισµός ΕΕ 1303/2013 (Γενικός Κανονισµός), ο Κανονισµός 1304/2013 (Κανονισµός ΕΚΤ) καθώς
και ο Οδηγός ∆ηµοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισµού.
Για το σκοπό αυτό υποβάλλει συνοπτικό αλλά τεκµηριωµένο:
Πλάνο δηµοσιότητας, µε ιδιαίτερη επικέντρωση στα ΑΜΕΑ.
Πλάνο δικτύωσης
Η συλλογή των δεδοµένων που αφορούν στο δείκτη «Αριθµός ωφελουµένων», από την έναρξη
µέχρι και τη λήξη της χρηµατοδότησης θα πραγµατοποιείται από το ∆ικαιούχο.
Προς τον σκοπό αυτό, ο κάθε ∆ικαιούχος πρόκειται να εναρµονιστεί µε τις οδηγίες της ΕΥ∆ ΠΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ και τις κατευθύνσεις του Οδηγού Εφαρµογής για το θέµα και είναι υποχρεωµένος να τηρεί
αρχείο καταγραφής και παρακολούθησης των στοιχείων των ωφελουµένων. Σχετικό πληροφοριακό
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σύστηµα θα αναπτυχθεί κεντρικά για την εν λόγω πράξη και θα είναι συµβατό µε τους δείκτες που
έχουν τεθεί. Ο ∆ικαιούχος έχει την υποχρέωση να διασυνδεθεί µε το εν λόγω πληροφοριακό
σύστηµα.
Η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων θα πρέπει
να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για
την απόκτηση της σχετικής άδειας µεριµνούν οι υπόχρεοι φορείς µε την υποστήριξη του Υπουργείου
Εργασίας (Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας).
Εντούτοις, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συλλέγουν και να τηρούν στατιστικά δεδοµένα τόσο των
ωφελούµενων όσο και των δυνητικά ωφελούµενων (αιτούµενοι), µε στόχο να διευκολύνεται η
παρακολούθηση και η υποβοήθηση της οµάδας-στόχου σε τοπικό επίπεδο, των συνεργειών µε άλλες
δράσεις σε τοπικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ (π.χ.
Κέντρα Κοινότητας), καθώς και της διαδικασίας αξιολόγησης. Ενδεικτικά, τα δεδοµένα που
συλλέγονται είναι δηµογραφικά στοιχεία (π.χ. φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, κτλ),
δραστηριότητες, κ.λπ.
Επισηµαίνεται ότι για τους δείκτες της παρούσας πρόσκλησης δεν απαιτείται η συλλογή microdata.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στον ακόλουθο θεµατικό στόχο,
επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο, κατηγορία περιφέρειας ανά Άξονα Προτεραιότητας ή
και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Πίνακας 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΚΩ∆.

16

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΚΩ∆.

09

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΩ∆.

09

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΩ∆.

9.iv

ΚΩ∆.

9.iv.1

ΚΩ∆.

03

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

Προαγωγή της πρόσβασης
µειονεκτούντων ατόµων σε
υπηρεσίες πρόνοιας / κοινωνικής
φροντίδας και υγείας
Περισσότερο Ανεπτυγµένες

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:
2.2

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών
δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
Πίνακας 2: ∆είκτες εκροών

Ε.Π:

ΚΩ∆.

CO22

Α.Π:

ΤΑΜΕΙΟ:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Αριθµός έργων που
αφορούν δηµόσιες
διοικήσεις ή
δηµόσιες υπηρεσίες
σε εθνικό,
περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο
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CO20

CO17
Ειδικός
δείκτης

Ειδικός
δείκτης

Αριθµός έργων
πλήρως ή µερικώς
εκτελεσθέντων από
κοινωνικούς
εταίρους ή µη
κυβερνητικές
οργανώσεις
Άλλα
µειονεκτούντα
άτοµα
Αριθµός
υποστηριζόµενων
δοµών
Αριθµός
επωφελουµένων
των
υποστηριζόµενων
δοµών

αριθµός

ΕΚΤ/3

18

Αριθµός

ΕΚΤ/3

850

330

520

αριθµός

48

---

---

αριθµός

7.200

---

---

Πίνακας 3: ∆είκτες αποτελέσµατος
Ε.Π:

ΚΩ∆.

Ειδικός
δείκτης

3

Α.Π.

ΤΑΜΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Αριθµός δοµών που
προσφέρουν
βελτιωµένες /
διευρυµένες
υπηρεσίες

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)

αριθµός

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

48

---

---

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3.1 Η συγχρηµατοδοτούµενη1 δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την
παρούσα πρόσκληση κατανέµεται κατά πεδίο παρέµβασης και δράση καθώς και κατηγορία
περιφέρειας ως ακολούθως:

1

όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισµό της
κοινοτικής συνδροµής
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Πίνακας 5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 09 / 9.iv
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 9.iv.1
Προαγωγή της πρόσβασης µειονεκτούντων ατόµων σε υπηρεσίες πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας και
υγείας
ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ / ∆ΡΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

(1)

(2)

(3)

(4)

1

112: Ενίσχυση της πρόσβασης σε
οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συµπεριλαµβανοµένης της
υγειονοµικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας / 9.4.1.3: ∆οµές
Παροχής Βασικών Αγαθών

Περισσότερο
Ανεπτυγµένες
Περιφέρειες

8.200.000,00

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ

8.200.000,00

3.2

Η ΕΥ∆ του ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανοµή της
ανά πεδίο παρέµβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογηµένη
ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω
της οικείας ιστοσελίδας (www.pepattikis.gr).

3.3

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.

3.4

Η χρηµατοδότηση (χρηµατοροές) από την ΕΥ∆ του ΕΠ προς τον ∆ικαιούχο θα δίνεται
τµηµατικά σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β’2857) Κοινή Υπουργική
Απόφαση µε τίτλο «Ρυθµίσεις για τις πληρωµές των δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων – Π∆Ε (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ
2573Β’)» (Α∆Α: ΒΖΚ54653Ο7-Υ∆6).

4

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

4.1

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων
πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2023.

4.2

Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιµες, ανεξάρτητα
εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωµές.

4.3

Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
προσδιορίζονται στην µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2014)
Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του
ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης
πράξεων»,

4.4

∆απάνες βάσει απλοποιηµένου κόστους
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Μέθοδος υπολογισµού των δαπανών (άµεσες και έµµεσες) ως ποσοστό (%) επί των
άµεσων δαπανών προσωπικού
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες λειτουργίας της ∆οµής / των ∆οµών για την παροχή
συγκεκριµένων υπηρεσιών όπως αυτές θα έχουν προσδιοριστεί στην Απόφαση Ένταξης. Οι
δαπάνες λειτουργίας περιλαµβάνουν:
τις άµεσες δαπάνες προσωπικού (δηλαδή συµβάσεις ορισµένου χρόνου πλήρους ή
µερικής απασχόλησης και συµβάσεις έργου, οι οποίες (συµβάσεις έργου) αφορούν
σε φυσικά πρόσωπα για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών και µόνο), και
τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης όπως, προµήθεια αγαθών,
γραφική ύλη, αναλώσιµα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δηµοσιότητας, κ.λπ. Οι λοιπές
δαπάνες θα αποζηµιωθούν ως κατ’ αποκοπή ποσοστό 30% επί των επιλέξιµων
άµεσων δαπανών προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 14.2 του Κανονισµού του
ΕΚΤ 1304/2013 και την Υ.Α. υπ’ αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015
(ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015).
Για την τεκµηρίωση της επιλεξιµότητας των παραπάνω δαπανών απαιτείται:
η προσκόµιση των δικαιολογητικών εγγράφων που τεκµηριώνουν την υλοποίηση
της πράξης σύµφωνα µε τις προσδιοριζόµενες προδιαγραφές (π.χ. λειτουργία του
Κέντρου και παροχή των υπηρεσιών), όπως αυτές θα αποτυπωθούν στην Απόφαση
Ένταξης και
παραστατικά δαπανών για τις άµεσες δαπάνες προσωπικού, σύµφωνα µε την
ΥΠΑΣΥ∆
∆εν απαιτείται η προσκόµιση παραστατικών δαπανών (συµβάσεις, τιµολόγια,
δικαιολογητικά πληρωµής) για την επαλήθευση της πραγµατοποίησης των λοιπών δαπανών
της πράξης, η επιλεξιµότητα των οποίων εξαρτάται µόνο από την επιλεξιµότητα των
άµεσων δαπανών προσωπικού.
5

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

5.1

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020.
Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατοµικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:
5.1.1

αφ ενός τα στελέχη του ∆ικαιούχου για συµπλήρωση δελτίων και

5.1.2

αφετέρου ο νόµιµος
χρηµατοδότησης

εκπρόσωπος

του

∆ικαιούχου

για

υποβολή

αιτήσεων

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση
logon.mnec.gr. Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα, σύµφωνα µε τις
οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.logon.mnec.gr, πριν την υποβολή της αίτησης
χρηµατοδότησης.
5.2

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και µόνο η αίτηση
χρηµατοδότησης υποβάλλεται υπογεγραµµένη στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π
«Αττική» 2014-2020 στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος, ΤΚ 117 41,
Αθήνα.
από την 24/11/2016

(ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)

έως την 09/12 /2016

(ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων)

Κωδικός Πρόσκλησης:
Αρ. Εντύπου:
Έκδοση:

ΑΤΤ040
Ε.Ι.1_1
1η

- 9/24 -

ΑΔΑ: 6ΞΥΧ7Λ7-ΦΑΛ

∆εν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηµατοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσµιών και
αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
5.3

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αίτησης
χρηµατοδότησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
(i)

Αίτηση Χρηµατοδότησης, η οποία εκτυπώνεται από το ΟΠΣ

(ii)

Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π), οδηγίες για την συµπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται
στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης συµπληρώνεται από το δικαιούχο
µόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ

(iii)

Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου µε Ίδια Μέσα

(iv)

Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των
αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του

(v)

Στοιχεία που τεκµηριώνουν την αρµοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη

(vi)

Υποδείγµατα που τεκµηριώνουν τη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή
ικανότητα του δικαιούχου, τα οποία συµπληρώνονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο
ΟΠΣ – ΕΣΠΑ

(vii) Απόφαση του αρµόδιου Συλλογικού Οργάνου του ∆ικαιούχου, µε την οποία αποφασίστηκε
η υποβολή της πρότασης και του σχετικού αιτήµατος χρηµατοδότησης
(viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για το είδος της πράξης και ειδικότερα:
Περιγραφή της κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού (τεκµηρίωση της επάρκειας
τους και της συµβατότητά τους µε τις προδιαγραφές του Οδηγού και τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV, για την προσβασιµότητα /
διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ)
Περιγραφή της στελέχωσης της δοµής/δοµών και της διαδικασίας πρόσληψη.
Ανάλυση του προϋπολογισµού και της αιτούµενης στελέχωσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Παράρτηµα III της παρούσας πρόσκλησης.
Συµφωνητικό Συνεργασίας (στην περίπτωση που ο ∆υνητικός ∆ικαιούχος είναι
ΜΚΟ/ΚΟΙΝΣΕΠ/ΚΟΙΣΠΕ) µεταξύ ΜΚΟ ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ – οικείου ∆ήµου
Συνοπτικό Πλάνο ∆ηµοσιότητας, µε ιδιαίτερη επικέντρωση στα ΑΜΕΑ.
Συνοπτικό Πλάνο ∆ικτύωσης
Έντυπο υποβολής στοιχείων
Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα
και δικαιολογητικά αποκλειστικά µέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε
µορφή αρχείου τύπου pdf.
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή ο
δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Αττική» 20142020 στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος, ΤΚ 117 41, Αθήνα συνηµµένα µε την
υπογεγραµµένη αίτηση χρηµατοδότησης.
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6

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο ή από τον συντονιστή
εταίρο, στην περίπτωση που η υλοποίηση της υποβαλλόµενης πρότασης προβλέπεται ότι θα
πραγµατοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους, σύµφωνα µε τις ανωτέρω απαιτήσεις του
κεφαλαίου 4, η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω
βήµατα:

6.1

Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ (ή
εναλλακτικά τον Ενδιάµεσο Φορέα) σε δύο στάδια:
Α Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιµότητα πρότασης
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την εγκεκριµένη µεθοδολογία και τα εγκεκριµένα κριτήρια από
την Επιτροπή Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την παρακάτω µεθοδολογία:
Άµεση Αξιολόγηση
Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από την
ηµεροµηνία υποβολής της στην ΕΥ∆. Η προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου, από την αρµόδια διαχειριστική
αρχή, ορίζεται µέχρι εξήντα (60) µέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προτάσεων από τους δικαιούχους. [παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014].

6.3

Υποβολή και εξέταση ενστάσεων.
Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι δύναται να υποβάλουν ένσταση στην αρµόδια ∆Α σχετικά µε τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 της ΥΑ µε αριθ.
81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ/Β/24.08.2015). Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο
αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη
ηµέρα της κοινοποίησης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης, ήτοι:
α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης
β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης, στην
περίπτωση άµεσης αξιολόγησης ή
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και ενυπόγραφη από το ∆ικαιούχο και όπου
απαιτείται υπογεγραµµένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον
είναι διαφορετικός φορέας από τον δικαιούχο.
Η ∆Α πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόµενες ενστάσεις. Τα αποτελέσµατα της
εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάµενο της ∆Α και κοινοποιούνται στους
δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών
και αναρτώνται στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια.
Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριµελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία
συγκροτείται µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆Α, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης.
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν µπορούν να συµµετέχουν στελέχη της ∆Α που
συµµετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριµένης πρότασης την οποία αφορά η

Κωδικός Πρόσκλησης:
Αρ. Εντύπου:
Έκδοση:

ΑΤΤ040
Ε.Ι.1_1
1η

- 11/24 -

ΑΔΑ: 6ΞΥΧ7Λ7-ΦΑΛ

ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση
διαθέτουν την απαιτούµενη ανεξαρτησία, µέσω της υποβολής δήλωσης µη σύγκρουσης
συµφερόντων.
Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά στα αποτελέσµατα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, η ∆Α
προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.
Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά στο στάδιο Β’ της αξιολόγησης:
Στην περίπτωση εφαρµογής άµεσης αξιολόγησης, εφόσον γίνει αποδεκτή η ένσταση η
πρόταση, επιλέγεται για χρηµατοδότηση µε βάση τη σειρά υποβολής των αιτήσεων
χρηµατοδότησής και µέχρι εξαντλήσεως της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας
δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ∆Α εισηγείται την έκδοση Απόφασης
Ένταξης της πράξης.
6.4

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από την Περιφερειάρχη Αττικής σε συνέχεια
προηγούµενης θετικής εισήγησης του προϊσταµένου της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ.

6.6. ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π.: του τίτλου των πράξεων που
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.
7

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση
των Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι κ.κ.
Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου, τηλέφωνο: 213 150 1513, e-mail: amavrogonatou@mou.gr
∆έσποινα Κοσµά, τηλέφωνο: 213 150 1512, e-mail: dkosma@mou.gr
Ειρήνη Ντότσικα, τηλέφωνο: 213 150 1517, e-mail: entotsika@mou.gr

7.2

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, 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,
δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων
και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.pepattikis.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο
επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε
αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Η Περιφερειάρχης Αττικής

∆ΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ
Συνηµµένα:
1. Παράρτηµα Ι: Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων
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2. Οδηγός Εφαρµογής της πράξης
3. Υπόδειγµα Αίτησης χρηµατοδότησης
4. Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και οδηγίες συµπλήρωσης
5. Υπόδειγµα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα
6. Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης
7. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης – Έντυπο υποβολής στοιχείων
8. Υποδείγµατα που τεκµηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ικανότητα
του δικαιούχου
9. Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015)
«Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι
νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων
αξιολόγησης πράξεων»
10. Λοιπά έγγραφα

Εσωτερική διανοµή:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
2. Προϊστάµενος Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
3. Προϊστάµενος Μονάδας Α’ Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
4. Αρµόδια Στελέχη Μονάδας Α’ Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Κοινοποίηση:
1. Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105-63, Αθήνα
2. Αρχή Πληρωµής, Ν. Νικοδήµου 11 & Βουλής, 105-57, Αθήνα
3. Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2, 105-56, Αθήνα
4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, 105-57, Αθήνα
5. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού / Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ / Γενική ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Τµήµα Κατάρτισης Π∆Ε, Υπόψη κ. Γρουζή, Νίκης
5, Πλ. Συντάγµατος, 101-80, Αθήνα
6. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105 64, Αθήνα

Πίνακας Αποδεκτών:
Οι παρακάτω ΟΤΑ Α΄ βαθµού (∆ήµοι) της Περιφέρειας Αττικής
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
Κωδικός Πρόσκλησης:
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∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
∆ΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ενηµέρωση µέσω των ιστοσελίδων: www.pepattikis.gr, www.espa.gr καθώς και µέσω της
ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αναλαµβάνουν την τήρηση
των παρακάτω υποχρεώσεων :
1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i)

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον
αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση και την προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της πράξης και των επί µέρους υποέργων όπως
αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Η ανάληψη της κύριας νοµικής δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί τους 6 µήνες από την
ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού
ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί µετά από προειδοποιητική επιστολή της ∆Α και την
άπρακτη παρέλευση τριών µηνών. Η παραπάνω προθεσµία ισχύει µε την επιφύλαξη
δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω
ανωτέρας βίας.
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να
επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου από τη ∆Α και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης
διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, αλλά και την ανάκληση της
απόφασης ένταξης της πράξης.

(ii) Να λαµβάνουν έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ)
για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Στις
περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται µε ίδια µέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει
σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα πριν την υπογραφή του, και να
υποβάλλει αίτηµα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής.
(iii) Να ενηµερώνουν έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ)
σχετικά µε την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες
για την υλοποίησή της και να αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική
και οικονοµική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.
(iv) Να πραγµατοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τα δεδοµένα και έγγραφα των πράξεων που
υλοποιούν και ειδικότερα τα δεδοµένα και έγγραφα προγραµµατισµού και υλοποίησης που
απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση
πράξεων και γενικότερα τη διαδροµή ελέγχου των πράξεων.
(v) Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν
στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και
να πραγµατοποιούν διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστηµάτων του µε το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για
την αυτόµατη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.
(vi) Να εφαρµόζουν το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα µε το επίπεδο
εµπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.
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(vii) Για πράξεις ΕΚΤ, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να έχουν εγκατεστηµένο σύστηµα (είτε του
φορέα τους είτε να έχουν πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστηµα) συλλογής,
επεξεργασίας, αποθήκευσης και µεταβίβασης δεδοµένων δεικτών, συµπεριλαµβανοµένων των
δεδοµένων για µεµονωµένους συµµετέχοντες (microdata), όπου απαιτείται, προκειµένου
αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδοµένων των συµµετεχόντων και
αφετέρου η έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τα εν λόγω στοιχεία.
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και
αποθήκευση των δεικτών και των δεδοµένων µεµονωµένων συµµετεχόντων (microdata) και
στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους
των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ∆οµές φροντίδας παιδιών κα).
3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να λειτουργούν µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον
αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του
τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, καθώς και να εφαρµόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου
των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και κανονικότητά τους.

(ii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι
δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης, µέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης
∆απανών.
(iii) Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π. και στην Αρχή Πιστοποίησης, µετά την ολοκλήρωση της πράξης
α) στοιχεία για τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των
διατιθέµενων πόρων.
4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i)

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, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά
όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να
διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της
πράξης, εφόσον ζητηθούν.
5. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i)

Να αποδέχονται τη συµπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δηµοσιοποιεί
η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ) στη διαδικτυακή πύλη
www.espa.gr, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν.
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονοµασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη
της πράξης, ηµεροµηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ηµεροµηνία πράξης, συνολική
επιλέξιµη δαπάνη, ποσοστό συχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη
ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της κατηγορίας παρέµβασης της πράξης.

(ii) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII του
Κανονισµού 1303/2013 και ειδικότερα:
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α)

Να λειτουργούν διαδικτυακούς τόπους, στους οποίους θα αναρτούν στοιχεία της πράξης,
όπως σύντοµη περιγραφή, ανάλογης µε το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και
αποτελέσµατα, επισηµαίνοντας τη χρηµατοδοτική στήριξη από την Ένωση.

β)

Να τοποθετούν αφίσες µε πληροφόρηση σχετικά µε την πράξη, σε πράξεις που δεν
εµπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.

γ)

Να ενηµερώνουν τους συµµετέχοντες σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ,
και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή Ταµείο Συνοχής, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότησή
της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού
προγράµµατος. Η εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο
πιστοποιητικό που χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο
πλαίσιο αυτό.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
(i)

Να τηρούν και να ενηµερώνουν φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην
εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωµή, συµπεριλαµβανοµένων των
εγγράφων/εντύπων που απαιτούνται σε πράξεις ΕΚΤ για τη συλλογή δεδοµένων
µεµονωµένων συµµετεχόντων σε αυτές, όπως ερωτηµατολόγια, υπεύθυνες δηλώσεις, κλπ που
συµπληρώνουν οι συµµετέχοντες.
Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες
και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστηµα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση
πράξεων επιλέξιµης δαπάνης που δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 ∆εκεµβρίου
που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασµών στους οποίους περιλαµβάνεται η τελική
δαπάνη της ολοκληρωµένης πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα
διατηρούνται είτε υπό τη µορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιηµένων αντιγράφων των
πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των
ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε
ηλεκτρονική µορφή.

(ii) 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.
7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για τους 4 πρώτους μήνες ανεργίας και 25
μονάδες επιπλέον ανά μήνα ανεργίας από τον 5ο μήνα μέχρι τους 12 μήνες
Μήνες ανεργίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Μονάδες

0

0

0

100

125

150

175

200

225

250

275

300

2. ΤΕΚΝΑ ΑΝΗΛΙΚΑ Ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ* ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ (20 μονάδες για κάθε
προστατευόμενο τέκνο)
Αριθμός τέκνων
Μονάδες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

……

20

40

60

80

100

120

1405

160

180

200

…….
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3. ΑΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΕΑΣ ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ (εφόσον έχει την επιμέλεια
τέκνων): 25 μονάδες επιπλέον εκείνων για τα προστατευόμενα τέκνα του
4. ΑΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ από 50% και πάνω: 80 μονάδες
5. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ συναφής με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη: 15 μονάδες ανά
μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες
Μήνες εμπειρίας:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Μονάδες:

15

30

45

60

75

90

105

120

135

Μήνες εμπειρίας (συνέχεια)

10

11

..

38

39

40

Μονάδες (συνέχεια)

150

165

..

570

585

600

* Ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται:
1.άγαμα τέκνα, εφόσον:
α) είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
β) είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
γ) είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
Τα τέκνα των περιπτώσεων β και γ δεν θεωρούνται προστατευόμενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό τους
εισόδημα υπερβαίνει τις 3.000 €
2. Τα τέκνα, άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας με ποσοστό νοητικής ή σωματικής
αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον το προσωπικό τους ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 €. Τα
πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, απολύτου αναπηρίας,
ανικανότητας, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα) δεν συνυπολογίζονται στο
ετήσιο εισόδημα.
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Παράρτηµα ΙΙ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ
Οι δικαιούχοι πράξεων ΕΚΤ υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα
πρόσκληση και σύµφωνα µε το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης των ∆εικτών για τη συλλογή
δεδοµένων που αφορούν στον κάθε συµµετέχοντα των πράξεών τους, τόσο κατά την ηµέρα εισόδου
σε αυτές, η οποία είναι η ηµέρα έναρξης της υλοποίηση της πράξης (δείκτης εκροών) όσο και κατά
την έξοδό του από αυτές (δείκτης αποτελέσµατος).
Τα εν λόγω δεδοµένα καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστηµα είτε από τους συµµετέχοντες είτε από
τους δικαιούχους ή και από τους φορείς υλοποίησης ή και παρόχους των υπηρεσιών την στιγµή της
συλλογής τους.
Η καταχώρηση των στοιχείων δύνανται να γίνει είτε σε εγκατεστηµένο σύστηµα του δικαιούχου είτε
σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστηµα, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι δικαιούχοι, οι φορείς
υλοποίησης ή πάροχοι των υπηρεσιών και οι συµµετέχοντες / ωφελούµενοι, ανάλογα µε το επίπεδο
επιλογής της καταχώρησης δεδοµένων.
Στο ηλεκτρονικό σύστηµα, στο οποίο θα καταχωρούνται τα δεδοµένα των συµµετεχόντων /
ωφελουµένων, θα υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας τους, αποθήκευσης και διαβίβασής τους στο
ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο συλλογής των δεδοµένων των
συµµετεχόντων / ωφελουµένων βρίσκονται στο Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης των ∆εικτών που
είναι αναρτηµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.espa.gr (∆ιαχείριση ΕΣΠΑ).
Οι δικαιούχοι δύνανται να απευθυνθούν στα άτοµα και στα τηλέφωνα που δηλώνονται στο κεφάλαιο
5 της πρόσκλησης για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά µε τα δεδοµένα των συµµετεχόντων /
ωφελουµένων των πράξεών τους.
Τα δεδοµένα των συµµετεχόντων / ωφελουµένων που θα πρέπει να συλλέγονται και να
καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστηµα είναι αυτά που περιλαµβάνονται στο «Απογραφικό ∆ελτίο
Ωφελουµένου κατά την είσοδο στην πράξη» και στο «Απογραφικό ∆ελτίο Ωφελουµένου κατά την
έξοδο από την πράξη», τα οποία παρατίθενται ως συνηµµένα στο παρόν παράρτηµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΟΣΤΟΥΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

∆ΟΜΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

(σηµειώνεται ότι για τη διαµόρφωση του συνολικού κόστους, προστίθεται ποσό ως ποσοστό 30% επί
του κόστους στελέχωσης που θα προκύψει)
∆ΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Α. Για λειτουργία µόνο παντοπωλείου (ελάχιστοι ωφελούµενοι 100 νοικοκυριά)
Προσωπικό
Άτοµα (2)
Μήνες
Μισθός
Σύνολο
Κοινωνικός λειτουργός
1
12
1.300,00 €
15.600,00 €
(συντονιστής)
Βοηθητικό προσωπικό
1
12
1.200,00 €
14.400,00 €
Σύνολο ∆απανών προσωπικού
30.000,00 €
Β. Για λειτουργία µόνο συσσιτίου ή συλλειτουργία µε παντοπωλείο (100 – 150 ωφελούµενους)
Προσωπικό
Άτοµα (4)
Μήνες
Μισθός
Σύνολο
Κοινωνικός λειτουργός
1
12
1.300,00 €
15.600,00 €
Μάγειρας
1
12
1.300,00 €
15.600,00 €
Βοηθός µάγειρα
1
12
1.200,00 €
14.400,00 €
Βοηθητικό προσωπικό ή
1
12
1.200,00 €
14.400,00 €
καθαριότητας
Σύνολο ∆απανών προσωπικού
60.000,00 €

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ελάχιστοι ωφελούµενοι 100 άτοµα)
Προσωπικό

Άτοµα (2)

Μήνες

Μισθός

Σύνολο

Φαρµακοποιός

1

12

1.400,00 €

16.800,00 €

Κοινωνικός λειτουργός

1

12

1.300,00 €

15.600,00 €

Σύνολο ∆απανών προσωπικού
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32.400,00 €

ΑΔΑ: 6ΞΥΧ7Λ7-ΦΑΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

(Το παρακάτω κείµενο αποτελεί τµήµα του Οδηγού Αξιολόγησης αιτήσεων χρηµατοδότησης του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020).
Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιµότητας και τους
κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ.
Σηµειώνεται ότι, ανάλογα µε το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόµενης
Πράξης, οι κάτωθι περιπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύνανται να εφαρµόζονται συνδυαστικά.

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συµπεριλαµβ. αρχαιολογικών
χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.
(1) πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιµότητας (π.χ. προσβάσιµες διαδροµές, ‘οδηγοί
τυφλών’, ράµπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη προσβάσιµων εξοπλισµών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, καθιστικά, εξοπλισµοί
παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.)
(3) πρόβλεψη σήµανσης σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ-µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια,
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κ.λπ.)

(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων
(1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιµότητας (σύνδεση πεζοδροµίου µε είσοδο, προσβάσιµη είσοδος,
προσβασιµότητα εσωτερικών χώρων, διαδροµές ισόπεδες ή µε ράµπες, ικανοποιητικό άνοιγµα
θυρών, ικανοποιητικό πλάτος διαδρόµων κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιµότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιµακοστάσιο κ.λπ.)
(3) πρόβλεψη προσβάσιµων χώρων υγιεινής
(4) πρόβλεψη χώρων αναµονής σε περίπτωση κινδύνου
(5) πρόβλεψη σήµανσης σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ-µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια,
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κ.λπ.)
(6) πρόβλεψη προσβάσιµων εξοπλισµών (χαµηλά γκισέ, προσβάσιµες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.)

(Γ) Πρόσβαση στις µεταφορές
(1) πρόβλεψη προσβασιµότητας σταθµών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε
κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”)
(2) πρόβλεψη προσβασιµότητας οχηµάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα
κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιµοι χώροι υγιεινής, προσβάσιµοι θάλαµοι, προσβάσιµοι χώροι
εστίασης κ.λπ.)
(3) πρόβλεψη προσβάσιµου εξοπλισµού (µηχανήµατα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική
πληροφόρηση κοινού, τηλεµατικές εφαρµογές, ιστοσελίδες κ.λπ.)
(4) πρόβλεψη προσβάσιµων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑµεΑ και ατόµων µειωµένης
κινητικότητας, διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων αναγκών κ.λπ.)
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(∆) Πρόσβαση στις υπηρεσίες
(1) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνοµα από άτοµα µε αναπηρία (π.χ. άτοµα σε αναπηρικό
αµαξίδιο ή, άτοµα τυφλά ή κωφά ή µε λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων
εξυπηρέτησης ατόµων µε αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιµων ετικετών σε προϊόντα,
πρόβλεψη διάθεσης αναπηρικού αµαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτοµα δυνάµενα
να διανύσουν µικρές µόνο αποστάσεις, πρόβλεψη παραγγελίας µέσω προσβάσιµης ιστοσελίδας και
παράδοσης εµπορευµάτων κατ’ οίκον, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων µέσω SMS/ e-mail/
τηλέφωνου κ.λπ.) ή πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαµέσων’ (πχ. διερµηνείας στη
νοηµατική, συνοδείας τυφλών ατόµων κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη προσβάσιµων, στα άτοµα µε αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούµενων], διαδικασιών
υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιµο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης
µέσω συγκεκριµένης υπηρεσίας κ.λπ.).

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
(1) συµµόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών µε τις
Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content
Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισµού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’
ελάχιστο στο µεσαίο επίπεδο προσβασιµότητας “ΑΑ”, ενώ συνίσταται η συµµόρφωση στο
ανώτατο επίπεδο προσβασιµότητας “ΑΑΑ”
(2) στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών που
προορίζονται για χρήση κυρίως µέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets,
έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαµβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση
∆ιαδικτυακού Περιεχοµένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0)
του W3C
(3) σε περίπτωση λογισµικού user agents, δηλαδή λογισµικού που αναλαµβάνει να συλλέξει, εξάγει και
διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τα περιεχόµενα του Ιστού, συνιστάται να
λαµβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιµότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent
Accessibility Guidelines 2.0) του W3C
(4) σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχοµένου Ιστού, συνιστάται να
λαµβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιµότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring
Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C
(5) σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία
διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόµατοι πωλητές, κιόσκια
πληροφόρησης κ.λπ.) είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού
Σχεδιασµού»
(6) σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συµβατότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και συστηµάτων µε
διαδεδοµένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούν τα ΑµεΑ
(π.χ. αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήµατα αλληλεπίδρασης, µεγεθυντές οθόνης).

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση
(1) πρόβλεψη προσβάσιµων µορφών διάδοσης πληροφορίας - πληροφόρησης (όπως προσβάσιµες
ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή
Braille, έντυπα µε µεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, DVD µε πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη
διερµηνείας στη νοηµατική, κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη προσβασιµότητας πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιµων κτιριακών
υποδοµών ως περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους
οικοπέδων”, προσβάσιµων εντύπων και εξοπλισµού, διερµηνείας στη νοηµατική κ.λπ.)
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Σχετικό θεσµικό πλαίσιο και πρότυπα για την προσβασιµότητα σε ΑµεΑ
Οι παρακάτω αναφορές αφορούν στο βασικό ισχύον θεσµικό πλαίσιο, το οποίο ανάλογα µε τη φύση
της πράξης ισχύει ταυτόχρονα µε τυχόν ισχύον ειδικό θεσµικό πλαίσιο και προδιαγραφές (π.χ. ειδική
νοµοθεσία/ προδιαγραφές για τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, εκπαιδευτήρια, αθλητικές
εγκαταστάσεις κ.λπ.).

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον

Α.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”
Α.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και
σχετικές εγκύκλιοι ΥΠΕΚΑ: Εγκύκλιος 9 µε
Α.Π.οικ.29467/13.06.2012 “∆ιευκρινίσεις για την υποβολή µελέτης προσβασιµότητας για ΑµεΑ η οποία
απαιτείται να εµπεριέχεται στις µελέτες που θα υποβάλλονται κατά την εφαρµογή του Νέου
Οικοδοµικού Κανονισµού Ν.4067 (ΦΕΚ 79/Α/2012)”, Εγκύκλιος ΑµεΑ µε Α.Π.οικ 42382/16.07.2013 “
∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν.4067/2012),
που αφορά στις ειδικές ρυθµίσεις για την προσβασιµότητα ΑµεΑ/εµποδιζόµενων ατόµων και Απόφαση
ΥΠΕΚΑ µε Αριθ. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β/ 15.10.2013 “∆ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα
δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας.”
Α.3. Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ
Α.4. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”,
Α.5. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΕΚ 1411 Β’
“Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792 Β΄) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών”,
Α.6. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. 28492/2009 ΦΕΚ 931 Β’ “Καθορισµός των προϋποθέσεων και
των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και
των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία
συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια”.

(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων

Β.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”
Β.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ

(Γ) Πρόσβαση στις µεταφορές

Γ.1. Κανονισµοί (ΕΕ) µε αρ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010 και 181/2011 για τα δικαιώµατα των
επιβατών
Γ.2. Κανονισµός (EE) µε αρ. 1300/2014 της 18ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε τις τεχνικές
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιµότητα του σιδηροδροµικού συστήµατος της
Ένωσης για τα άτοµα µε αναπηρία και άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα
Γ.3. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”
Γ.4. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ”
Γ.5. Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ
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(∆) Πρόσβαση στις υπηρεσίες:

∆.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”
∆.2. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 “Οργανισµός φιλικός σε πολίτες µε αναπηρία –Απαιτήσεις και συστάσεις”

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα

Ε.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”
Ε.2. N. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”
Ε.3. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης”
Ε.4. Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)

Περιεχοµένου

του

Ιστού

WCAG

2.0

Ε.5. Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση ∆ιαδικτυακού Περιεχοµένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0
(http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά)
Ε.6. Οδηγίες Προσβασιµότητας για UserAgentsUAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγλικά)
Ε.7.
Οδηγίες
Προσβασιµότητας
για
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά)

Συγγραφή

Περιεχοµένου

Ιστού

ΑΤAG

2.0

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση

ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες
και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”άρθρα 2, 9 και 21 της Σύµβασης

Κωδικός Πρόσκλησης:
Αρ. Εντύπου:
Έκδοση:
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