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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων –
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρειας Αττικής»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020» [ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014], όπως ισχύει.
3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32670/ΕΥΘΥ [ΦΕΚ 715/Β/24–04-2015] με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
4. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ”
2014 – 2020.
5. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017, που αφορά την τεχνική προσαρμογή του Ε.Π.
“ATTIKH” 2014 – 2020.
6. Τη με αριθ.πρωτ. 55944/ΕΥΘΥ 421/24.05.2018 [ΦΕΚ 2080/Β/07.06.2018] Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση της
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
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προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.»
7. Την από 03 – 07 – 2015 [ΑΔΑ: Ω35Κ7Λ7 – 6Τ9] απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020, με
την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των
προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι.
8. Την από 03 – 07 – 2015 [ΑΔΑ: Ω35Κ7Λ7 – 6Τ9] απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020, με
την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και
εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.
9. Το Π.Δ. 121 [ΦΕΚ 148/Α/09.10.2017] με το οποίο εγκρίθηκε ο Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
10. Το Ν. 2716/1999 [ΦΕΚ 96/Α/17.05.1999] “Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.
11. Το Ν. 4509/2017 [ΦΕΚ 201/Α/22.12.2017] “Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις”.
12. Το Ν. 4461/2017 [ΦΕΚ 38/Α/28.03.2017] “Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του Ν. 4387/2016 και άλλες
διατάξεις”.
13. Τη με Αριθ. Α3α/οικ.876/2000 Κ.Υ.Α. “Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης (Οικοτροφεία – Ξενώνες) και των Προγραμμάτων των Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν.
2716/1999” [ΦΕΚ 661/Β’/23.02.2000], όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ 1426/Β/12.06.2016],
όπως ισχύει.
14. Τη με Αριθ. Υ5α,β/Γ.Π. οικ. 33542/2014 Υ.Α. [ΦΕΚ 1089/Β/30.04.2014] “Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης
Μονάδων Ψυχικής Υγείας”, όπως ισχύει.
15. Τη με Αριθ. Υ5β/οικ. 1662/2001 Υπουργική Απόφαση [ΦΕΚ 691/Β/05.06.2001] “Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της
στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του Ν. 2716/1999 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ίδιου
άρθρου”.
16. Τη με Αρ. Πρωτ. Υ5β/Γ.Π. οικ. 37115/06.04.2012 [ΑΔΑ: Β4Ω0Θ – 31Γ] Εγκύκλιο με θέμα “Οδηγίες Εφαρμογής του Προγράμματος
Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας”.
17. Τη με αριθ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 50557/29.05.2013 [ΦΕΚ 1299/Β/29.05.2013] Υπουργική Απόφαση με θέμα “Τροποποίηση της
Υπουργικής Απόφασης Υ5β/Γ.Π. οικ. 156618/25.11.2009 «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας
του άρθρου 8 του Ν. 2716/1999 [ΦΕΚ 2444/Β/14.12.2009]»”.
18. Τη με αριθ. Υ5β/Γ.Π. οικ. 56669/11.06.2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Υ5β/Γ.Π.
οικ.156618/25.11.2009 “Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/1999
[ΦΕΚ 2444/Β/14.12.2009]”, όπως ισχύει, τροποποιηθείσα με την αριθ, ΥΑ Υ5β/Γ.Π. οικ.50557/29.05.2013 [ΦΕΚ 1299/Β/29.05.2013].
19. Τη με αριθ. Υ5β/Γ.Π. οικ.56675/11.06.2013 Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Α3α/οικ.876/16.05.2000 “Καθορισμός του
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων
Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/1999 [ΦΕΚ 661/Β/23.05.2000]”».
20. Την υπ’ αριθ. Υ5β/Γ.Π. οικ. 90764/15.10.2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους επαγγελματίες
ψυχικής υγείας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να διενεργούν θεραπευτικές πράξεις σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας
(Ν.Π.Ι.Δ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» [ΑΔΑ: 7ΧΠ0Θ-6ΨΓ].
21. Την αριθ. πρωτ. Α4β/Γ.Π./ οικ. 63439/2017 [ΦΕΚ 2932/Β/25.08.2017] Υπουργική Απόφαση με θέμα “Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών
ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση
σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη
Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999”, όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π. οικ.
15670/23.02.2018 [ΦΕΚ 939/Β/16.03.2018] Υπουργική Απόφαση.
22. Τη με αριθ. Υ5α,β/Γ.Π. οικ. 33542/2014 Υ.Α. «Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας»
[ΦΕΚ 1089/Β/30.04.2014], όπως ισχύει.
23. Τη με αριθ. Υ5β/Γ.Π. οικ. 50552/29.05.2013 [ΦΕΚ 1299/Β/29.05.2013] Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της
Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Πρωτ. Υ5β/οικ. 1662/21.05.2001 [ΦΕΚ 691/Β/05.06.2001] με θέμα “Καθορισμός του τρόπου
λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του Ν. 2716/1999 καθώς και κάθε λεπτομέρειας
εφαρμογής του ίδιου άρθρου”».
24. Το Ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012
για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών – μελών, ανθρωπίνων οργάνων που
προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικών Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές
διατάξεις» [ΦΕΚ 145/Α/11.07.2014].
25. Την «Εθνική Στρατηγική Υγείας και Δράσεις του τομέα υγείας στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (Δεκέμβριος 2016).
26. Το Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016].
27. Τις Τεχνικές Συναντήσεις και το σύνολο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Υγείας των εξειδικευμένων δράσεων.
28. Το με Α.Π. 48431/ΕΥΚΕ 689/07.05.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με
θέμα «Διατύπωση γνώμης ΕΥΚΕ σχετικά με σχέδια προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα 2014 – 2020, για δράσεις αρμοδιότητας πολιτικής του Υπουργείου Υγείας (εξαρτήσεις, ψυχική υγεία)».
29. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).
30. Την Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που
χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (2012/21/ΕΕ).
31. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (11.1.2012) σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές
ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (2012/C/ 8/02).
32. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (11.1.2012) Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή
αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (2011) (2012/C 8/03).
33. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
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Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που
παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (Κανονισμός «De Minimis»).
34. Τη με Α.Π. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ σχετικά με τις «Οδηγίες σε φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση
Κρατικών Ενισχύσεων».
35. Τη με Α.Π. 92415/ΕΥΚΕ6282/28.08.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες και παρότρυνση Τήρησης Διαδικασιών προς
Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων».
36. Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 21, ως προς το θέμα 6ο με τίτλο “Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια
Επιλογής της Δράσης 9.4.1.5 του ΕΚΤ”, τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 με Α.Π. 1517/22.05.2018 [Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρεια Αττικής] – ΑΔΑ: 6Λ487Λ7 – ΣΔΥ.

ΚΑΛΕΙ
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων



Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ)
του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α΄)



Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α΄)
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων
παραπάνω Άξονα/ωνΠροτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1 Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας για τη Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση είναι:
- η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα παρέχονται στην κοινότητα και
- η ταυτόχρονη αποδυνάμωση του ρόλου των ψυχιατρικών νοσοκομείων ως παρόχων ψυχιατρικών υπηρεσιών και η κοινωνική
επανένταξη των ψυχικά ασθενών.
Οι άξονες δράσης της στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας είναι:
• Άξονας Αποασυλοποίησης
• Άξονας Κοινοτικής Παρέμβασης
• Άξονας Καταπολέμησης Άνοιας
• Άξονας Συμπλήρωσης της Τομεοποιημένης Παροχής Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
• Σωφρονιστικός / Ψυχιατροδικαστικός άξονας
Οι παρακάτω δράσεις αφορούν στην παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα σύμφωνα με το Ν. 2716/1999,
όπως ισχύει.
Α. Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη – προαγωγή)
Α.1. Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από υφιστάμενες δομές.
Ενισχύονται υφιστάμενες τομεοποιημένες μονάδες ψυχικής υγείας για να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής
φροντίδας υγείας του άρθρου 6 του Ν. 2716/1999 (Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες Ψ.Υ και Κέντρα Ψ.Υ). Οι υπηρεσίες παρέχονται
σε άτομα με ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς κ.λ.π. για την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την αποφυγή της
κρίσης ή της υποτροπής της νόσου και τη διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας.
Στόχος των υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας είναι:
• Η αποφυγή του εγκλεισμού
• Η μη απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον
• Η στήριξη της οικογένειας του ασθενούς
• Η καταπολέμηση του στίγματος
Οι προϋποθέσεις και η λειτουργία της πράξης ορίζονται αναλυτικά στο ΦΕΚ 664/Β’/31-05-2001.
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Η θεραπευτική ομάδα θα αποτελείται από μέρους του προσωπικού της υπάρχουσας δομής μονάδας ψυχικής υγείας (συνήθως
κέντρου ψυχικής υγείας, κινητής μονάδας, κλπ), το οποίο θα συμπληρωθεί κατάλληλα με προσωπικό και ελάχιστο αναγκαίο
εξοπλισμό (η αγορά αυτοκινήτου όπου δεν υπάρχει ήδη, θεωρείται απαραίτητη), ώστε να παρέχει τις περιγραφόμενες στο θεσμικό
πλαίσιο υπηρεσίες κατ’ οίκον.
Ωφελούμενοι: Ο γενικός πληθυσμός, οι λήπτες υπηρεσιών Ψ.Υ, οι οικογένειες τους
Εύρος Στελέχωσης: 4 άτομα
Ειδικότητες: Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Νοσηλευτής ή Επισκέπτης Υγείας
Δικαιούχοι, σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ. Γ3α,β,/Γ.Π. οικ.3839/16.01.2018 [ΑΔΑ: ΨΟΨΓ465ΦΥΟ – ΙΩΑ] Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης
Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον από τις τομεοποιημένες μονάδες Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Ημέρας, Κινητές
Μονάδες Ψυχικής και Κέντρα Ψυχικής Υγείας) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) και των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.)»:
1.

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

i) Φορέας Υλοποίησης: ΑΝΟΔΟΣ Α.Μ.Κ.Ε. / ΔΟΜΗ-ΤΙΤΛΟΣ: Κέντρο Ημέρας στον Άγιο Δημήτριο / ΤΟ.ΨΥ: 10ος Τομέας Ψυχικής
Υγείας Ν. Αττικής
ii) Φορέας Υλοποίησης: IASIS A.M.K.E. / ΔΟΜΗ-ΤΙΤΛΟΣ: Κέντρο Ημέρας Άνω Γλυφάδας / ΤΟ.ΨΥ:11ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Ν.
Αττικής
iii) Φορέας Υλοποίησης: Α.Μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ / ΔΟΜΗ-ΤΙΤΛΟΣ: Κέντρο Ημέρας ΙΑΣΙΣ / ΤΟ.ΨΥ: 9ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής

2.

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

i) Φορέας Υλοποίησης: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΑΦΝΙ» / ΔΟΜΗ-ΤΙΤΛΟΣ: Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου / ΤΟ.ΨΥ:
1ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής
ii) Φορέας Υλοποίησης: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΑΦΝΙ» / ΔΟΜΗ-ΤΙΤΛΟΣ: Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγ. Αναργύρων /
ΤΟ.ΨΥ: 4ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής
iii) Φορέας Υλοποίησης: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» / ΔΟΜΗ-ΤΙΤΛΟΣ: Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Δραπετσώνας / ΤΟ.ΨΥ: 2ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται για περίοδο χρηματοδότησης 18 μηνών ως εξής:
1. Για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.):
126.000,00€ x 3 μονάδες = 378.000,00€
2. Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.):
126.000,00€ Χ 3 μονάδες = 378.000,00€
Μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας θα
καλύπτονται κατ’ έτος από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, και ειδικότερα για τα Ν.Π.Ι.Δ. από τον
ΚΑΕ 2544.
Α.2.: Δύο (2) Προγράμματα διασύνδεσης υφιστάμενων ή νέων Κέντρων Ημέρας με Μονάδες ΟΤΑ για την Τρίτη ηλικία όπως τα ΚΗΦΗ,
ΚΑΠΗ.
Κάθε ένα από τα ανωτέρω Κέντρα Ημέρας (που δύναται να αποτελεί δομή Δικαιούχου Φορέα ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ) αναλαμβάνει τη
διασύνδεση με τα (2–4) πλησιέστερα Κ.Α.Π.Η. και Κ.Η.Φ.Η., με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης
και αντιμετώπισης της άνοιας, καθώς και προγραμμάτων ενημέρωσης των ηλικιωμένων μελών των Κ.Α.Π.Η. και Κ.Η.Φ.Η.
Οι μονάδες των Ο.Τ.Α. που θα διασυνδεθούν με τα ανωτέρω Κέντρα Ημέρας θα επιλεχθούν με κριτήρια τη γειτνίαση, το ανθρώπινο
δυναμικό τους και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων κάθε μονάδας.
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Από τα προγράμματα διασύνδεσης αποκλείονται μονάδες ΟΤΑ οι οποίες έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε αντίστοιχα προγράμματα
διασύνδεσης.
Οι υπεύθυνοι για τη διασύνδεση επαγγελματίες υγείας των ανωτέρω Κέντρων Ημέρας θα επισκέπτονται 2 -3 φορές / εβδομάδα κάθε
Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η. για 3 τουλάχιστον ώρες, με σκοπό:
1. Την ενημέρωση, υποστήριξη και εξειδίκευση κατά τη διάρκεια της εργασίας (on – the – job training) του προσωπικού των μονάδων
Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.) σε ζητήματα σχετικά με την άνοια, με ενδεικτικές θεματικές κατευθύνσεις:
- Επιδημολογία της άνοιας – Διάγνωση ανοϊκών συνδρόμων – Φαρμακευτικές θεραπείες
- Νευρολογικές δοκιμασίες στην άνοια
- Πρόληψη, παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες
- Νευροψυχιατρικά συμπτώματα στην άνοια
- Μη φαρμακευτικές θεραπείες στην άνοια
- Υπηρεσίες για φροντιστές και οικογένειες
- Κοινότητες φιλικές προς την άνοια – Δικαιώματα
2. Την οργάνωση λοιπών δράσεων και ενδεικτικά:
- Από κοινού οργάνωση προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη «φιλικών προς την άνοια» Μονάδων ΟΤΑ (ομιλίες / εκδηλώσεις για
ενημέρωση του κοινού, ομιλίες / ενημέρωση του προσωπικού που στελεχώνει δημοτικές δομές και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
περίθαλψης).
- Ενημέρωση των ηλικιωμένων χρηστών των μονάδων ΟΤΑ σχετικά με την άνοια.
- Νευροψυχολογική αξιολόγηση (τεστ μνήμης) και νοητική ενδυνάμωση (μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις – οδηγίες πρόληψης) των
ατόμων άνω των 60 ετών.
- Ίδρυση και λειτουργία μικρών ομάδων (άτυπων Κέντρων Ημέρας) ασθενών με άνοια , διαγνωσμένων και νεοδιαγνωσθέντων μέσα
στις υπάρχουσες μονάδες των ΟΤΑ.
- Υποστήριξη και ενημέρωση των φροντιστών των ατόμων με άνοια.
Μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, το προσωπικό των ανωτέρω Κέντρων
Ημέρας θα υλοποιεί τακτικές παρεμβάσεις εποπτείας (επισκέψεις 2 φορές / μήνα) στις διασυνδεόμενες δομές των ΟΤΑ με σκοπό την
υποστήριξη στης βιωσιμότητας του έργου.
Ωφελούμενοι: Επαγγελματίες Υγείας, γενικός πληθυσμός και άτομα τρίτης ηλικίας
Εύρος Στελέχωσης: 3 άτομα
Ειδικότητες: Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Νευρολόγος ή Ψυχίατρος
Δικαιούχοι, σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ. Γ3β/Γ.Π. οικ.19679/08.03.2018 [ΑΔΑ: Ω0ΡΧ465ΦΥΟ – ΠΝ8] Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της διασύνδεσης Κέντρων Ημέρας για πάσχοντες
από άνοια – Alzheimer με μονάδες των Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η.)»:
i) Φορέας Υλοποίησης: Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών / ΔΟΜΗ – ΤΙΤΛΟΣ: Κέντρο Ημέρας
Αμαρουσίου / ΤΟ.ΨΥ: 7ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής
ii) Φορέας Υλοποίησης: Ψυχογηριατρική Εταιρεία “Ο ΝΕΣΤΩΡ” / ΔΟΜΗ-ΤΙΤΛΟΣ: Κέντρο Ημέρας για την αντιμετώπιση της νόσου
Alzheimer και άλλων ανοιών (Πατήσια) / ΤΟ.ΨΥ: 7ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται για περίοδο χρηματοδότησης 18 μηνών ως εξής:
70.000 € x 2 προγράμματα διασύνδεσης Κέντρων Ημέρας = 140.000,00
Μετά τη λήξη της 18μηνης περιόδου χρηματοδότησης από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι δαπάνες ενίσχυσης –
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επέκτασης της λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας θα καλύπτονται κατ’ έτος από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας, και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 2544.
Α.3. «Ένα (1) Πρόγραμμα διασύνδεσης, των Ιατρείων Μνήμης των Νοσοκομείων με Κέντρα Υγείας (μέσω δράσεων κατάρτισης και on
the job training) με στόχο την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας από τους επαγγελματίες ΠΦΥ».
Η συγκεκριμένη δράση αποβλέπει στην ένταξη της άνοιας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και αφορά στην οργάνωση υπηρεσιών
έγκαιρης διάγνωσης και διαχείρισης των ατόμων με άνοια – Alzheimer.
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας στους ηλικιωμένους & στους πάσχοντες από άνοια
από τους επαγγελματίες των Κέντρων Υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ. Η δράση αφορά στην ενημέρωση και
εκπαίδευση του πληθυσμού σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης της άνοιας. Επίσης, περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή
σχετικών προληπτικών προγραμμάτων.
Ωφελούμενοι: Επαγγελματίες Υγείας, γενικός πληθυσμός και άτομα τρίτης ηλικίας
Εύρος Στελέχωσης: 2 – 4 άτομα
Ειδικότητες: Ιατροί κατάλληλης εξειδίκευσης (νευρολόγοι, ψυχίατροι) και λοιποί επαγγελματίες υγείας.
Στις ενισχυόμενες δομές η επάρκεια σύνθεσης προσωπικού και ειδικότερα για τον απαραίτητο εξειδικευμένο ιατρό, εξετάζεται η
επάρκεια στο σύνολο του προσωπικού της ενισχυόμενης δομής (υφιστάμενο και νεοπροσλαμβανόμενο)
Για τη βασική ειδικότητα του Νευρολόγου ή Ψυχιάτρου κατά περίπτωση, όταν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον σε ανοικτή πρόσκληση για
πρόσληψη προσωπικού εξαρτημένης σχέσης εργασίας, είναι δυνατή η διαφορετική σχέση εργασίας του ιατρού με τον δικαιούχο
φορέα π.χ. παροχή υπηρεσίας με σύμβαση εργασίας έργου, σύμφωνα με τις δυνατότητες του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους
φορείς. Στις περιπτώσεις αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται με πραγματική απασχόληση στην έδρα της δομής.
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται για περίοδο χρηματοδότησης 18 μηνών ως εξής:
70.000 € x 1 πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρων Ημέρας = 70.000,00
Β. Δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας του νόμου 2716/1999 για συμπλήρωση της τομεοποιημένης παροχής υπηρεσιών
ψυχικής υγείας στην κοινότητα.
«Οικοτροφεία αποασυλοποίησης ψυχικά πασχόντων (Νέες δομές)».
Στο πλαίσιο της μετάβασης από την ασυλική στην κοινοτική περίθαλψη έχει προβλεφθεί η κατάργηση των εναπομεινάντων Τμημάτων
χρονίων ασθενών των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Αττικής (Δαφνί & Δρομοκαίτειο) με την ανάπτυξη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης (ΜΨΑ) που συνίστανται σε Νέες Δομές: Οικοτροφεία Χρονίων με ψυχικές διαταραχές & Οικοτροφεία Χρονίων
Πασχόντων από αυτισμό.
Ο καθορισμός της οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης καθορίζεται πλήρως από το Ν.
2716/1999 και την ΥΑ Α3α/οικ876 ΦΕΚ τ.Β’/661/23.5.2000. Επίσης οι προδιαγραφές κτιριακής υποδομής περιγράφονται στην
Απόφαση του ΥΥ&ΚΑ με Α.Π. ΔΥ8/Β/οικ.70071/30-06-04.
Οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης έχουν σκοπό την τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση σε χώρους διαβίωσης,
θεραπείας και υποστήριξης για μακρόχρονη ή βραχεία παραμονή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά
προβλήματα, όταν δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, μετά τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της
θεραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας.
Ως Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, τα οικοτροφεία είναι ανοικτά στην κοινότητα. Η σχέση των οικοτροφείων με τον
κοινωνικό ιστό αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας ουσιαστικής αλληλεπίδρασης μαζί τους, ώστε να βρίσκεται μέσα στην πόλη με έναν
τρόπο ουσιαστικό. Τα οικοτροφεία λειτουργούν ως εστία κοινωνικότητας και κοινωνικοποίησης. Αποσκοπούν αφενός στην παροχή
στέγης για άτομα με ψυχικές διαταραχές, αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένων θεραπευτικών και αποκαταστασιακών υπηρεσιών
στην κατεύθυνση της διασφάλισης του δικαιώματος κάθε πολίτη να διαβιώνει στην κοινότητα, γι’ αυτό και κατά κανόνα εγκαθίστανται
σε περιοχές κατοικίας και είναι προσβάσιμα με ΜΜΜ.
Ειδικότερα στην Αττική προβλέπονται:
Β.1. Λειτουργία δύο (2) δομών φιλοξενίας εφήβων (οικοτροφεία) στο φάσμα του αυτισμού.
Η κάθε δομή θα φιλοξενεί 10 εφήβους. Θα απαιτηθεί πρόσληψη 20 ατόμων (ενδεικτικά) για την στελέχωσή τους καθώς και η αγορά
εξοπλισμού.
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Ωφελούμενοι: Λήπτες υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και οι οικογένειες τους
Ειδικότητες: Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος (κατά περίπτωση), Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Νοσηλευτής, Επισκέπτης Υγείας,
Εργοθεραπευτής, Διοικητικός Υπάλληλος, κ.α. (ΚΥΑ Α3α/οικ.876/23-05-2000, ΦΕΚ 661 Β)
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις 2 δομές διαμορφώνεται για περίοδο χρηματοδότησης 18 μηνών στο ποσό των 1.540.000,00 €.
Β.2. Δημιουργία έως επτά (7) Οικοτροφείων Χρονίων με ψυχικές διαταραχές
Τα οικοτροφεία θα έχουν δυναμικότητα 15 κλινών και θα απασχολούν προσωπικό από 17 έως 20 άτομα.
Ωφελούμενοι: Λήπτες υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και οι οικογένειες τους
Ειδικότητες: Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος (κατά περίπτωση), Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Νοσηλευτής, Επισκέπτης Υγείας,
Εργοθεραπευτής, Διοικητικός Υπάλληλος, κ.α. (ΚΥΑ Α3α/οικ.876/23-05-2000, ΦΕΚ 661 Β)
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται για περίοδο χρηματοδότησης 18 μηνών ως εξής:
750.000 € x 7 οικοτροφεία = 5.250.000,00 €
Β.3. Δημιουργία και λειτουργία ψυχιατρείου στις φυλακές Κορυδαλλού.
Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των Ψυχιατρικών Μονάδων των κρατουμένων των σωφρονιστικών καταστημάτων στο ΕΣΥ, έχει
προβλεφθεί η αναβάθμιση της λειτουργίας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου των φυλακών Κορυδαλλού ως μονάδα ενταγμένη στο
Νοσοκομείο Αττικόν και παράλληλα η ανάπτυξη 1 (μίας) μονάδας για κρατούμενους με ψυχικές διαταραχές από Γενικό Νοσοκομείο
στην Αθήνα
Γενικότερα οι δομές αυτές θα λειτουργούν όπως ακριβώς τα ψυχιατρικά τμήματα του Ν. 2716/2000, τομεοποιημένα και ενταγμένα στο
ΕΣΥ με επιπλέον εξειδικευμένα χαρακτηριστικά λόγω των ιδιαιτεροτήτων των ασθενών που θα περιθάλπουν.
Η θεραπευτική ομάδα θα συμπληρωθεί με προσωπικό έως και 32 άτομα ανά δομή με κατάλληλες ειδικότητες με σκοπό την παροχή
των αναγκαίων υπηρεσιών.
Η σύσταση και λειτουργία των εν λόγω δομών διέπεται από το παρακάτω βασικό θεσμικό πλαίσιο:
i) Νόμος 2716/1999: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 96/Α/1999), 17-05-1999
και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.
ii) Νόμος 3772/2009: Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών
ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις.
Ωφελούμενοι: Κρατούμενοι με ψυχικές διαταραχές
Ειδικότητες: Ψυχίατρος, Παθολόγος, Ψυχολόγος, Νοσηλευτής, Κοινωνικός Λειτουργός, προσωπικό φύλαξης, βοηθητικό προσωπικό,
διοικητικός υπάλληλος
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται για περίοδο χρηματοδότησης 18 μηνών στο ποσό των 2.475.000,00 €.
B.4 Δημιουργία και λειτουργία Ψυχιατροδικαστικής Δομής.
Εντάσσεται στο πλαίσιο Δράσεων για ποινικά ανεύθυνους ασθενείς και αφορά την ανάπτυξη 1 (μίας) Ειδικής Μονάδας στην Αθήνα για
μερίδα ποινικά ανεύθυνων ασθενών του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα, για το διάστημα εκείνο που η ψυχοπαθολογία τους δεν
επιτρέπει την μετάβαση σε κοινοτικές μορφές διαβίωσης και φροντίδας. Για την πλειοψηφία των 138 ποινικά ανεύθυνων ασθενών θα
ληφθεί μέριμνα ώστε να ενταχθούν στις ανωτέρω δράσεις αποϊδρυματοποίησης, σε εναρμόνιση με το υπό επεξεργασία νέο θεσμικό
πλαίσιο (τροποπ. Άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα).
Στόχος είναι η δημιουργία και λειτουργία Μονάδας Βραχείας Παραμονής υψηλού επιπέδου προστασίας όπου θα δίδεται η δυνατότητα
διαχείρισης ανθρώπων με υψηλό βαθμό επιθετικότητας και αυτοκαταστροφής που χρήζουν εξειδικευμένη αντιμετώπιση για
μεγαλύτερο διάστημα απ’ ότι οι άλλοι ασθενείς σε κρίση. Πρόκειται για Ειδικές Μονάδες για μερίδα ποινικά ανεύθυνων ασθενών του
άρθρου 69 στις περιπτώσεις που η ανοιχτή περίθαλψη δεν καθίσταται δυνατή.
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Ωφελούμενοι: Κρατούμενοι με ψυχικές διαταραχές/ ποινικά ανεύθυνοι ασθενείς του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα
Εύρος Στελέχωσης: 18 – 26 άτομα
Ειδικότητες: Ψυχίατρος, Παθολόγος, Ψυχολόγος, Νοσηλευτής, Κοινωνικός Λειτουργός, προσωπικό φύλαξης, βοηθητικό προσωπικό,
διοικητικός υπάλληλος
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται για περίοδο χρηματοδότησης 18 μηνών στο ποσό των 1.035.000,00 €.
1.2 Η κατάρτιση του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε για διάρκεια χρηματοδότησης λειτουργίας 18 μηνών και εκτιμήθηκε με επιλογή
απλοποιημένου κόστους (ΕΑΚ), με βάση τον Κανονισμό 1303/2013 (άρθρο 68 παρ.1β) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.5 Επιλογή
Απλοποιημένου Κόστους: Δαπάνες υπολογιζόμενες έως 15% επί των άμεσων δαπανών προσωπικού (συνολικό εργασιακό κόστος)
για πιστοποιημένες δαπάνες πραγματικής απασχόλησης.
Η πιστοποίηση των επιλέξιμων άμεσων δαπανών θα γίνεται βάσει παραστατικών όπως προβλέπεται από τη με αριθ.πρωτ.
55944/ΕΥΘΥ
421/24.05.2018
[ΦΕΚ
2080/Β/07.06.2018]
Υπουργική
Απόφαση
για
την
τροποποίηση
της
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.»
Βάσει των παραπάνω, το προεκτιμώμενο κόστος ανά δομή διαμορφώνεται ανάλογα με τα εξής:
• Τη διάρκεια χρηματοδότησης, με ελάχιστη προτεινόμενη τους 18 μήνες
• Τη μισθολογική κατάταξη ανάλογα με τα μισθολογικά κριτήρια του προσλαμβανόμενου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού
• Τις ανάγκες διαβίωσης και εξυπηρέτησης για τις δομές που φιλοξενούν ωφελούμενους
• Τις ανάγκες μίσθωσης έδρας ή – προκειμένου για κινητές μονάδες – οχήματος (σε διακριτό υποέργο), όπως αυτές προσδιορίζονται
κατά την υποβολή της πρότασης.
• Τη χρήση της «ρήτρας ευελιξίας» για δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.3, της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016
[ΕΚΕΔ]), εντός ορίου έως 5% των δαπανών της Πράξης. Στην περίπτωση χρήσης «ρήτρας ευελιξίας», οι σχετιζόμενες δράσεις πρέπει
να αποτυπώνονται ως διακριτό(α) υποέργο(α) στο ΤΔΠΠ και όταν συμβασιοποιηθεί(ουν) θα συμπληρωθεί(ούν) διακριτό(α) ΤΔΥ.
1.3 Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι των δράσεων είναι τα άτομα που χρειάζονται υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στην Περιφέρεια, δηλαδή άτομα όλων των
ηλικιακών ομάδων πληθυσμού, το οικογενειακό τους περιβάλλον, η κοινότητα και γενικότερα το σύνολο του πληθυσμού για τις
υπηρεσίες πρόληψης.
Προκειμένου για δομές με δυναμικότητα κλινών, η πλήρωση των θέσεων γίνεται σταδιακά ακολουθώντας την ιατρικώς επιβεβλημένη
προετοιμασία των φιλοξενούμενων. Η πλήρωση των θέσεων αναμένεται να ανέλθει στο παραδεκτό ποσοστό του 80% της
δυναμικότητας στο πρώτο έτος λειτουργίας των εν λόγω μονάδων, εκτός αν αποκλίνον αποτέλεσμα αιτιολογηθεί επαρκώς από τον
φορέα, μετά από σχετική έγκριση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας ή της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας (ΤΕΨΥ).
1.4 Η περιγραφή κάθε προτεινόμενης παρέμβασης περιλαμβάνει τουλάχιστον:
1.4.1 Διάρθρωση της Πράξης σε Υποέργα. Περιγραφή της στελέχωσης δομής ή προγράμματος και της διαδικασίας πρόσληψης
(θεσμικό πλαίσιο), είτε για το σύνολο του προσωπικού είτε για περιπτώσεις που ένα μέρος του προσωπικού υπάρχει και απαιτείται
πρόσθετη στελέχωση, με αιτιολόγηση σε σχέση με τις ανάγκες της περιοχής και των ομάδων στόχου καθώς και την υφιστάμενη
κατάσταση και τις δυνατότητες του Φορέα.
1.4.2 Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών ή δέσμης παρεχόμενων υπηρεσιών, περιγραφή ωφελουμένων (άτομα, στήριξη
οικογένειας, κοινότητα).
1.4.3 Περιγραφή λειτουργίας σε δίκτυο με τις ήδη υφιστάμενες δομές Ψυχικής Υγείας σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και με τις
υπόλοιπες δομές υγείας / κοινωνικής φροντίδας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, νέες μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(ΠΦΥ), Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες κ.α.).
1.4.4 Περιγραφή απαιτήσεων της κτιριακής υποδομής και τους εξοπλισμού, πληροφοριακά συστήματα που υφίστανται
1.4.5 Περιγραφή απαιτήσεων για την προσβασιμότητα / διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια.
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1.4.6 Χρονικά ορόσημα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
1.4.7 Σχήμα Διοίκησης Υποέργων
1.4.8 Οικονομικό Αντικείμενο
1.5 Ειδικοί Όροι Δράσεων Ψυχικής Υγείας:
1.5.1 Για τις παραπάνω δράσεις Ψυχικής Υγείας, οι φορείς επισυνάπτουν με την υποβολή της πρότασης την προβλεπόμενη
Υπουργική Απόφαση (ή όπως η αρμοδιότητα εκχωρείται, απόφαση Γ.Γ) Έγκριση Σκοπιμότητας ή προσκομίζουν τον Τελικό Πίνακα
της παρ.5 του άρθρου 5 της Αριθ. Πρωτ. Α4β/Γ.Π. οικ.63439/18-08-2017 (ΦΕΚ 2932/Β/25.08.2017) Υπουργικής Απόφασης, όπως
ισχύει τροποποιηθείσα με την Αριθ. Πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/23-02-2018 (ΦΕΚ 939/Β/16.03.2018) Υπουργική Απόφαση, με το οποίο
ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιούχων των πράξεων. Στον τελικό πίνακα αναφέρεται αφενός αναλυτικά η
βαθμολόγηση κάθε υποψήφιου φορέα ανά κριτήριο, και αφετέρου ο φορέας που επιλέγεται βάσει της βαθμολόγησης για την ανάληψη
της λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας.
1.5.2 Ο Δυνητικός Δικαιούχος, στο ΤΔΠ, πρέπει να αιτιολογήσει και να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα χρηματοδότησης της
προτεινόμενης δράσης, παρέχοντας στοιχεία για τρόπο δραστηριοποίησης και τεκμηριώνοντας τη σύνθεση των ωφελουμένων /
ομάδας στόχου στην περιοχή της παρέμβασης. Πρέπει επίσης, να περιγράφει την κατηγορία και αριθμό των ωφελουμένων που
αναμένεται να εξυπηρετήσει.
1.5.3 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης, ο Δικαιούχος πρέπει να εναρμονιστεί, σε όλα τα θέματα
(προδιαγραφές λειτουργίας, στελέχωσης, κτιριακών προδιαγραφών, αδειοδοτήσεων για φορείς ΝΠΙΔ, κλπ) με τα κάτωθι:
i. Να μεριμνήσει για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ατόμων ΑΜΕ (τόσο σε
όρους φυσικής πρόσβασης όσο και σε όρους πληροφόρησης), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο.
ii. Ανάλυση του προϋπολογισμού για την αιτούμενη στελέχωση,
iii. Στις μονάδες των ΝΠΙΔ μεριμνά για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα όλων των εργαζομένων σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.
Α4β/Γ.Π. οικ.63439/18-08-2017 (ΦΕΚ 2932/Β/25.08.2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής
υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση
σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικών Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη
Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του Ν.2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Αριθ. Πρωτ. Γ3β/Γ.Π.
οικ.15670/23-02-2018 (939/Β/16-03-2018) Υπουργική Απόφαση. Ειδικότερα προβλέπεται ότι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος επιλέγεται
από τις ιατρικές ειδικότητες και επαγγελματίες ΨΥ: ψυχιάτρου, παιδοψυχίατρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή,
φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας και να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στη διεύθυνση
εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής
επανένταξης ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες Μονάδες.
iv. Για τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) και τα Κέντρα Ημέρας, Επιστημονικά Υπεύθυνος προβλέπεται ότι πρέπει να
επιλέγεται ψυχίατρος ή ψυχολόγος.
v. Στα Κέντρα Ημέρας για πάσχοντες από άνοια – Alzheimer, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος μπορεί να έχει την ειδικότητα του
νευρολόγου.
vi. Στα Κέντρα Ημέρας για παιδιά – εφήβους ο Επιστημονικά Υπεύθυνος μπορεί να έχει την ειδικότητα του παιδοψυχιάτρου.
vii. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Κινητής Μονάδας ή Κέντρου Ημέρας πρέπει να διαθέτει τριετή εργασιακή
εμπειρία σε Κινητή Μονάδα ή Κέντρο Ημέρας ή πενταετή τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς
κοινοτικές (μη – ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού.
1.5.4 Ο Δικαιούχος (νέες δομές ΝΠΙΔ) μεριμνά για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο.
Ο Δικαιούχος οφείλει να γνωρίζει ότι η έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ταυτίζεται με την έναρξη της παροχής υπηρεσιών στους
ωφελουμένους (νοούμενη και ως η ενημέρωση έναρξης λειτουργίας προς την κοινότητα) και μεριμνά κατά το δυνατόν οι Αποφάσεις
Πρόσληψης να έχουν προβλεπόμενη έναρξη ανάληψης καθηκόντων του προσωπικού την ίδια ημερομηνία με την έναρξη μίσθωσης
λειτουργικής (με κατάλληλο εξοπλισμό και προσβάσιμης), έδρας.
1.5.5 Στις μονάδες των Ν.Π.Ι.Δ ο Δικαιούχος μεριμνά για την κατάλληλη σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας (αριθμός
ανά ειδικότητα), όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας για την επιλογή
δικαιούχων νέων δομών, και για τα κάτωθι: 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού θα διαθέτει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή σε συναφείς
κοινοτικές (μη – ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του εξωτερικού.
1.5.6 Μεταβολές μελών του προσωπικού, και ειδικότερα του ψυχιάτρου, παιδοψυχίατρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού,
εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, καθώς και πρόσθετων ειδικοτήτων ανάλογα με τον τύπο της
Μονάδας Ψυχικής Υγείας, τελούν σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου
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Υγείας, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
1.5.7 Ο Δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για την κατάλληλη ενημέρωση και πληροφόρηση της τοπικής κοινότητας της Περιφέρειας και
να διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενημέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισμός ΕΕ 1303/2013 (Γενικός Κανονισμός), ο
Κανονισμός 1304/1304/2013 (Κανονισμός ΕΚΤ) καθώς και ο Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει συνοπτικό σχέδιο ενεργειών για την ενημέρωση της κοινότητας, με ιδιαίτερη
επικέντρωση στον πληθυσμό στόχο της δράσης / παρέμβασης.
1.5.8 Πρέπει να διασφαλίζεται ο τρόπος Διατήρησης των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης πράξης, μετά την ολοκλήρωσή της.
Ειδικότερα, όπου απαιτείται, γίνεται αναφορά των σχετικών φορέων / δομών / μηχανισμών λειτουργίας ή των ενεργειών που
αναλήφθηκαν ή πρέπει να αναληφθούν με το χρονοδιάγραμμά τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία και η συντήρηση της
πράξης και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά της.
1.5.9 Στην περίπτωση χρηματοδότησης δράσεων, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και δεν προβλέπεται
να λειτουργήσουν / αξιοποιηθούν μετά την ολοκλήρωσή τους, πρέπει να αποτυπωθούν συνημμένα στο ΤΔΠ οι διαδικασίες ή η/οι
λειτουργία/ες του φορέα λειτουργίας ή συνεργαζόμενων – ωφελούμενων φορέων, που αναμένεται να βελτιωθούν ώστε να αξιοποιηθεί
το αποτέλεσμα των χρηματοδοτούμενων δράσεων.
1.5.10 Προβλέπεται ετησίως η μέτρηση των δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για την
έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων δεικτών και εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών,
ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής των δικαιούχων στην παρακολούθηση των δεικτών των πράξεών τους, προκειμένου να
διασφαλίζεται η ακρίβεια και η επάρκεια των δεδομένων, καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία,
περιγράφονται περαιτέρω στο συνημμένο της παρούσης Οδηγό Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ
2014-2020, ο οποίος ισχύει όπως θα επικαιροποιείται.
1.5.11 Η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις
που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την απόκτηση της σχετικής άδειας (όπου δεν έχει αποκτηθεί),
μεριμνούν οι υπόχρεοι φορείς. 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(στους) ακόλουθο (ους)θεματικό (ούς) στόχο (ους), επενδυτική
(ές) προτεραιότητα (ες), ειδικό (οι) στόχο (οι), κατηγορία (ες) περιφέρειας (ών) ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και ανά Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα.

Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αττική

ΚΩΔ.

16

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και
Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

ΚΩΔ.

09

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε
διάκρισης

ΚΩΔ.

09

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΚΩΔ.

9iv

- Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη
φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

ΚΩΔ.

9.iv1

- Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

ΚΩΔ.

3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:

2.2

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι
είναι:

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Ε.Π:16

Α.Π.09

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΚΤ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:9iv
Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε
άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες.
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ΑΔΑ: 6Α2Ι7Λ7-ΕΡ2
ΚΩΔ.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

11204

Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες
ψυχικής υγείας

Άτομα

CO20

Aριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων
από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές
οργανώσεις

Αριθμός

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

745,00

10,00

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων
Ε.Π:16

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΚΤ

Α.Π.09

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9iv
Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη
φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστό των
ατόμων που
ωφελούνται από
υπηρεσίες ψυχικής
υγείας στις
συγχρηματοδοτούμε
νες δομές στο
σύνολο των ατόμων
που ωφελούνται
από υπηρεσίες
ψυχικής υγείας στην
περιφέρεια

11207

3.

Ποσοστό
(%)

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

0,32

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3.1 Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον
υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) δημόσιαδαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση
ανέρχεται σε 11.266.000,00 € και κατανέμεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας, ως
ακολούθως:
Πίνακας 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αττική

ΚΩΔ: 16

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και
Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

ΚΩΔ: 09

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: /
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(5)

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(2)

(3)

(4)

Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης
της
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

9.4.1.5:Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής
υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια
Αττικής

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

11.266.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

11.266.000,00

3.2

Η Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή
και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω
της οικείας ιστοσελίδας: http://www.pepattikis.gr/proskliseis/

3.3

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΔΑ/ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησηςτου ΕΠ, καθώς και την
εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 120% του ύψους της συνολικής
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

3.4

Η χρηματοδότηση (χρηματοροές) από την ΕΥΔΕΠ προς τον Δικαιούχο θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με την
υπ’αριθμ.134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β 2857) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων
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ΑΔΑ: 6Α2Ι7Λ7-ΕΡ2
Επενδύσεων – ΠΔΕ [τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014] – ΦΕΚ Β 2573» (ΑΔΑ ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6),
όπως ισχύει.
3.5

Έργα που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης θα εξεταστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου το σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης της
προτεινόμενης δράσης να μην εμπίπτει στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση
που παρέχεται για την υλοποίηση των έργων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεπιδότηση ή για έμμεση επιδότηση άλλων
οικονομικών δραστηριοτήτων του φορέα που υλοποιεί το έργο. Η αποφυγή της διεπιδότησης μπορεί να διασφαλιστεί με την
τήρηση ξεχωριστών λογαριασμών, τον κατάλληλο επιμερισμό των δαπανών και με τη διασφάλιση ότι η δημόσια χρηματοδότηση
δεν στηρίζει άλλες δραστηριότητες.

3.6

Έργα και δράσεις δημόσιας υγείας που αφορούν την ιατρική και υγειονομική περίθαλψη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,
παράγουν αποτελέσματα προς το γενικό δημόσιο όφελος και δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν από την αγορά χωρίς την
παρέμβαση του κράτους, είναι δυνατόν να συνιστούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) που ενέχουν στοιχεία
κρατικής ενίσχυσης και θα εξεταστούν σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο των ΥΓΟΣ (Απόφαση
ΥΓΟΣ ή Ανακοίνωση ΥΓΟΣ ή Κανονισμός de minimis). Στις περιπτώσεις αυτές το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης του έργου
προσδιορίζεται μέσω κατάλληλης χρηματοοικονομικής ανάλυσης προσδιορισμού της αντιστάθμισης, σύμφωνα με το
εφαρμοζόμενο δίκαιο των ΥΓΟΣ.

4.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

4.1

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η
ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θαπρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

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.
110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματατου ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ).
4.3(α) Δυνατότητα χρήσης συμπληρωματικής (διασταυρούμενης) χρηματοδότησης ΕΤΠΑ/ΕΚΤ (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ1303/2014
και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΕΚΕΔ)). Ειδικότερα, ορίζεται ως όριο το ποσοστό (5%) για τις
δαπάνες της Πράξης, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του άλλου ταμείου (ΕΤΠΑ), υπό την προϋπόθεση ότι οι
δαπάνες αυτές είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν. Στην
περίπτωση χρήσης «ρήτρας ευελιξίας», οι σχετιζόμενες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται ως διακριτό(α) υποέργο(α)
στο ΤΔΠΠ και όταν συμβασιοποιηθεί(ουν) θα συμπληρωθεί(ουν) διακριτό(α) ΤΔΥ.
4.3 (β) Ενδεικτικές Κατηγορίες Δαπανών βάσει παραστατικών
Κατηγορία δαπάνης

Α.1

4.4

Περιγραφή

Άμεσες δαπάνες

Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας.
α) Ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο στην περίπτωση που βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο.
β) Η επιλεξιμότητα δαπανών των υποέργων λειτουργίας ξεκινά με την έναρξη παροχής υπηρεσιών (βεβαίωση ότι έχει
προσληφθεί το ελάχιστο προσωπικό και έχει ενημερωθεί η κοινότητα, δηλαδή έχει αποσταλεί ενημερωτικό έγγραφο ή
επικολλήθηκε αφίσα Α3 στα ΚΕΠ, στα Δημοτικά Καταστήματα τουλάχιστον ή και άλλου όπως Κ.Υ., Γ.Ν.)

4.5

Δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους
Κατηγορία δαπάνης

Β.4.1 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού

Ποσοστό
δαπάνης

Σχόλια

15,00%

Στις άμεσες δαπάνες προσωπικού που
χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού δεν
συμπεριλαμβάνεται τυχόν ΦΠΑ, έστω κι αν
αυτός είναι επιλέξιμη δαπάνη.
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ΑΔΑ: 6Α2Ι7Λ7-ΕΡ2
- Σε περίπτωση που μια πράξη εξετάζεται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης
όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01),
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα του έργου με το δίκαιο του ανταγωνισμού, πρέπει κατά την υποβολή των προτάσεων οι
δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν με την εθνική νομοθεσία & το κανονιστικό πλαίσιο που καταδεικνύει ότι η πράξη αφορά σε
δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους ή συνδέεται με τις λειτουργίες αυτές λόγω της φύσεως, του
αντικειμένου και των κανόνων στους οποίους υπόκειται. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να τεκμηριωθεί ο χαρακτήρας της δημόσιας
υποχρέωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας και να υποβληθούν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι χρηματοδοτούμενες μέσω του έργου
δομές και δράσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εθνικού συστήματος υγείας, βασίζονται σχεδόν εξολοκλήρου στην αρχή της
αλληλεγγύης, χρηματοδοτούνται άμεσα από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή/και άλλους κρατικούς πόρους και παρέχουν δωρεάν
τις υπηρεσίες τους με βάση την καθολική κάλυψη του πληθυσμού.
- Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος της πράξης αποτελεί ΥΓΟΣ για τη διενέργεια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες για τον προσδιορισμό της αντιστάθμισης για την εκτέλεση ΥΓΟΣ που αναφέρονται στην Απόφαση
2012/21 ΕΕ ή την Ανακοίνωση 2012/C 8/03, κατά περίπτωση.

5.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5.1

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής
ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την
πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ:

5.1.1
5.1.2

αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και
αφετέρουο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/.
Εάν οΔικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θαπρέπει να υποβάλει αίτηση για
κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης

5.2

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/
από την 20/07/2018 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 19/04/2019 23:59:00 (ημερομηνία λήξης
υποβολής προτάσεων).
Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου
[στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του
νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ),
ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην
«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741
εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.
Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.
Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της
αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται ναλήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε
περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων
http://www.pepattikis.gr/proskliseis/.

5.3

γίνεταιμέσω

της

οικείας

ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής

διεύθυνσης

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται
αποκλειστικά στην
ηλεκτρονικήμορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των
πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.
Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό
Δελτίο Πράξης :
03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
06. Προγραμματική σύμβαση, εφόσον απαιτείται
21. Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης, εφόσον απαιτείται
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24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών, εφόσον απαιτείται
30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα
33. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
64. Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται
Λοιπά έγγραφα: 1. Υπουργική Απόφαση (ή όπως η αρμοδιότητα εκχωρείται, απόφαση Γ.Γ) Έγκριση Σκοπιμότητας.
Για δράσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) πρέπει να προσκομιστεί
στο φάκελο που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση έκθεση τεκμηρίωσης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Τον πάροχο της ΥΓΟΣ και το κανονιστικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει ότι έχει αρμοδιότητα για τη χορηγούμενη ΥΓΟΣ.
2. Την τεκμηρίωση της συγκεκριμένης ΥΓΟΣ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι γα να τεκμηριωθεί μια δράση ως ΥΓΟΣ πρέπει να
αποδεικνύεται ότι: α) απευθύνεται σε πολίτες και αποβλέπει στο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, β) εξυπηρετεί τους ειδικούς
στόχους που συνδέονται με τη Δημόσια Υγεία, γ) παρέχεται σε συνθήκες έλλειψης ή μη ικανοποιητικής ανάπτυξης της σχετικής
αγοράς.
3. Αναλυτική περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας και όλων των επιμέρους σταδίων παροχής της, καθώς και περιγραφή των
τελικών «παραδοτέων» της παρεχόμενης υπηρεσίας.
4. Τη χρονική διάρκεια ανάθεσης της ΥΓΟΣ, λαμβάνοντας υπόψη και το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο καθορισμού της
(Απόφαση ΥΓΟΣ ή Ανακοίνωση ΥΓΟΣ ή Κανονισμός de minimis ΥΓΟΣ).
5. Τη γεωγραφική περιοχή που συνδέεται με την ΥΓΟΣ.
6. Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό της αντιστάθμισης που χορηγείται για την παρεχόμενη ΥΓΟΣ που
περιλαμβάνει τις ακριβείς παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό της χορηγούμενης αντιστάθμισης καθώς
και περιγραφή του μηχανισμού ελέγχου της υπεραντιστάθμισης. Η αντιστάθμιση πρέπει να περιορίζεται στο μέτρο του
αναγκαίου για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των δαπανών που πραγματοποιούνται για την εκπλήρωση υποχρέωσης
παροχής της καθορισμένης ΥΓΟΣ, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ενός εύλογου κέρδους. Εφόσον η
χρηματοοικονομική ανάλυση που συνοδεύει το έργο προβλέπει ποσοστό κέρδους, αυτό θα θεωρείται εύλογο εφόσον δεν
υπερβαίνει το σχετικό διατραπεζικό επιτόκιο συν 100 μονάδες βάσης. Το σχετικό διατραπεζικό επιτόκιο είναι εκείνο του οποίου η
λήξη και η διάρκεια της πράξης ανάθεσης. Η αντιστάθμιση για την παρεχόμενη ΥΓΟΣ θα αφορά αποκλειστικά στο καθαρό
κόστος της παροχής της υπηρεσίας όπως αυτό προέκυψε από τη σχετική χρηματοοικονομική ανάλυση και με βάση τα
οριζόμενα στο κατά περίπτωση εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο των ΥΓΟΣ.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στοΤΔΠ. Η ανάλυση για
τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

6.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο ή από τον κύριο Δικαιούχο (στην περίπτωση που η υλοποίηση
της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την ένταξη των
πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα. Ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς την μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης
παρατίθενται στο σχετικό συνημμένο ή/και στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης
Άμεση Αξιολόγηση

6.1

Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 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,
πουεπισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η προθεσμία για τον έλεγχο της
πληρότητας καιτην ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του Δικαιούχου, από την αρμόδια ΔΑ ή ΕΦ, ορίζεται μέχρι
εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υποβολής τηςπρότασης από το Δικαιούχο. (παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014)
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6.2

Υποβολή και εξέταση ενστάσεων
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΔΑ ήΕΦ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521). 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.
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Δικαιούχο ή τον κύριο Δικαιούχο (στην
περίπτωσηπολλαπλών Δικαιούχων) και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της
πράξης,εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον Δικαιούχο.
Η ΔΑ ή ο ΕΦ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τααποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων
εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ ή του ΕΦ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την
ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του
Προϊσταμένου της ΔΑ ή του ΕΦ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΔΑ ή του ΕΦ που συμμετείχαν στη
διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η 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 τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, η ΔΑ ή ο ΕΦ προβαίνει στην
αξιολόγηση του Σταδίου Β’.
Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης γίνει αποδεκτή, η πρόταση επιλέγεται για
χρηματοδότηση με βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ΔΑ ή ο ΕΦ εισηγείται την έκδοση
Απόφασης Ένταξης της πράξης.

6.3

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον/την τον/την Περιφερειάρχη ΑΤΤΙΚΗΣ, σε συνέχεια προηγούμενης θετικής
εισήγησης του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ή από το αρμόδιο όργανο του ΕΦ σύμφωνα με την απόφαση
ορισμού του ΕΦ.

6.4

Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π.: τουτίτλου 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 ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις
αρμόδιος/οι είναι ο κ./οι κ.κ. Κοσμά Δέσποινα,2131501512, e-mail:dkosma@mou.gr

7.2

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 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 ΤΔΠ/Υ, δεικτών
παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την
εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pepattikis.gr/proskliseis/. Ο ανωτέρω δικτυακός
τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν
κάθε σχετική πληροφορία.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ
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Πίνακας Αποδεκτών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΝΟΔΟΣ Α.Μ.Κ.Ε., Αγίου Δημητρίου 54, Άγιος Δημήτριος
IASIS Α.Μ.Κ.Ε., Αχαρνών 297, 104-46, Κάτω Πατήσια
ΙΑΣΙΣ Α.Μ.Κ.Ε., Ζυμπρακάκη 45, 104-45, Αθήνα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΑΦΝΙ», Λεωφ. Αθηνών 374, 124-62, Χαϊδάρι
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343, 124-61, Χαϊδάρι
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Μαρκ. Μουσούρου 89, 116-36, Αθήνα
Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο ΝΕΣΤΩΡ», Κάνιγγος 23, 106-77, Αθήνα
Ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων στον Τύπο καθώς και στις ιστοδελίδες: www.pepattikis.gr, www.espa.gr

Συνημμένα:
1. Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων (Παράρτημα της Απόφασης Ένταξης).
2. Παράρτημα για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία».
3. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης.
4. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα.
5. Έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης».
6. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης.
7. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης.
8. Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχου
9. Υπουργική Απόφαση 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521)
10. Υπουργική Απόφαση 55944/ΕΥΘΥ 421/24.05.2018 (ΦΕΚ Β΄2080)
11. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών
12. Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ
Κοινοποίηση:
1.
2.
3.
4.
5.

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105–57, Αθήνα
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, Υπόψη Προϊσταμένης, Γλάδστωνος 1Α, 106-77, Αθήνα
Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Αριστοτέλους 17, 101-87, Αθήνα
Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα, Αριστοτέλους 17, 101-87, Αθήνα
Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Αριστοτέλους 17, 101-87, Αθήνα

Εσωτερική διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
Προϊστάμενος Μονάδας Α’ Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
κ. Μαυρογονάτου Αλεξάνδρα, Στέλεχος Μονάδας Α
κ. Ντότσικα Ειρήνη, Στέλεχος Μονάδας Α
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «. . . . . . . .» αναλαμβάνεινα τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i)

2.

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

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης
και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσηςκαι εκτέλεσης των κύριων υποέργων της
πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης
(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).
Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα
υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της
πράξηςπου αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της Δ.Α. προς τη ΔΔΕ.
Η ανάληψη της κύριαςνομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης
του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού
ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ 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 ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και
την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

(ii)

Να διασφαλίζει τολειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτραγια το σκοπό αυτό, με βάση το
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην
περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεταιμε το δικαιούχο αυτής.

(iii)

Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και
τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα ο δικαιούχος υποχρεούται να
υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.

(iv)

Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά
τιςπροπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική
και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσήτης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και
ελέγχου.

(v)

Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητεςενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιείκαι ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και
υλοποίησηςπου 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
της πράξης.

(vi)

Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στοΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το
χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιείδιασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων
του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση
των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

(viii)

Για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων
(microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρμόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και
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μεταβίβαση των δεδομένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΚΤ/ΠΑΝ.
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων και στις περιπτώσεις που η συλλογή των δεδομένων
συμμετεχόντων διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα)

3.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i) Να λειτουργεί 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 τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

(iii)

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση τουέργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 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.
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για τις πράξεις που παράγουν
καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται,
γ) στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο τριών ετών από την
ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, αναλόγως με το
ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη,
δ) στην περίπτωση πράξης που παράγει καθαρά έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της και τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη
κατά την ένταξη της πράξης (άρθρο 65 παρ. 8 του Καν. 1303/13), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα δηλώσει, το αργότερο,
στοτελευταίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών που υποβάλλει.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται
για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(ii)

5.

Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π 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,
ημερομηνία λήξης της πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη
κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

(ii)

Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 καιειδικότερα:
α)

Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό
σημείο απότο κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β)

Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός
τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με
συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται
στονΚανονισμό 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβληματης ένωσης μαζί με την
αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ)

Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά
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στην Ένωση και στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη (όταν η πράξη συγχρηματοδοτείται από
περισσότερα του ενός Ταμεία, γίνεται αναφορά στα ΕΔΕΤ).

6.

δ)

Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το
επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

ε)

Να τοποθετεί αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις πουδεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων
ή πλακών.

στ)

Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το
ΕΤΠΑ ή το 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.

ζ)

Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση
των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα
ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο
κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών,
περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση,
την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις
δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή
τωνλογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ ενημερώνει τον δικαιούχο
για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της 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 ηλεκτρονικώνεκδόσεων των πρωτότυπων
εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(ii)

Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης»,
στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνσητων φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία
και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης
Δαπάνης.

(iii)

Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

(iv)

Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των
Ταμείων:
α) Γιαπράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνεςπερί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:



παύση ήμετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος



αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα



ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να
υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται απότην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή καθορίζονται από το θεσμικό
πλαίσιο που διέπει την πράξη.
Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και
επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (Στην περίπτωση που η υποχρέωσητήρησης των
μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτόςπροσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)
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ΑΔΑ: 6Α2Ι7Λ7-ΕΡ2
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Τα παρακάτω στοιχεία θα συμπληρώνονται από τις ΔΑ ή τους ΕΦ μέσα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης,
προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης από τα δεδομένα της πρόσκλησης.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ:

1.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (ναι/οχι):

2.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - PHASING (ναι/όχι)

3.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ναι/όχι):

4.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ (ναι/όχι):

5.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ (ναι/οχι):

OXI

OXI

OXI

6.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ναι/οχι):

7.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ναι/όχι)

8.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (ναι/όχι)

9.

ΣΥΛΛΟΓΗ,
(ναι/οχι):

6.

ΟΧΙ

OXI
ΟΧΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,

OXI

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ,ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

OXI

ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
OXI

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΚΤ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ:

1. Πράξεις που υλοποιούνται πλήρως ή μερικώς είτε απόΚοινωνικό Εταίρο είτε από Μη
Κυβερνητική Οργάνωση; (ναι/όχι)

NAI

2. Πράξεις που αφορούν (υποστηρίζουν) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο; (ναι/όχι)

OXI

3. Πράξεις που έχουν στόχο/συμβάλλουν (dedicated) στη βιώσιμη συμμετοχή και την
πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση; (ναι/όχι)

OXI

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ι.ΚΩΔΙΚΟΣ

ΙΙ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μορφή Χρηματοδότησης

FIN 01 (ID:801)

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση

Εδαφικός Τύπος

TER 07 (ID:907)

Δεν εφαρμόζεται

Μηχανισμός Εφαρμογής
Χωρικής Παρέμβασης

TDM 07 (ID:1007)

Δεν εφαρμόζεται

Δευτ. Τομ. Παρέμβασης ΕΚΤ

ESF 08 (ID:1108)

Δεν εφαρμόζεται

Οικονομική Δραστηριότητα

ECO 20 (ID:20)

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
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Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή
Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU)

EL30 (ID:55 )

Aττικής
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