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ΟI ΟΠΟΙΟI ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ 

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) 

Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το αρθρ 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).  

2. Την µε αρ.7725/28.3.2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). 

3. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε µε τις 
διατάξεις του Ν. 3840/31.3.2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010), 

4. Την µε αρ. C/2007/5534/12.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως 
αυτή ισχύει.  

5. Τη µε αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08  Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της ΥΑ43804/ΕΥΘΥ /2041/9.9.2009. 

6. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ1α/οικ. 23125/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1502/8.12.2000) 
περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 
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Προγράµµατος Υγεία – Πρόνοια» 2000 - 2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ 
4088/18/6/2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, µε 
σκοπό την αναδιάρθρωσή της σε «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 278/τεύχος υπαλ. Ειδικών Θέσεων & Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων του 
∆ηµ. & Ευρ. ∆ηµ. Τοµέα/30.6.2008). 

7. Την υπ. αριθµ. 150 (ΦΕΚ 453/Β/7-4-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί σύστασης της 
Επιτροπής για το συντονισµό και την παρακολούθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ του άρθρου 10, παρ.4, εδ. α του Ν. 3614/2007 
όπως τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε και ισχύει. 

8. Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/Α/2009). 

9. Το Π.∆. 89/2010 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
154/Α/7.9.2010). 

10. Το Π.∆. 96/2010 περί «Σύστασης Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 
καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
170/Α/28.9.2010). 

11. την Απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 2234/Β/2009). 

12. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ1α/οικ. /ΓΠ152869/20-11-09 (ΦΕΚ 497/ΥΟ∆∆/26-11-09) κοινή απόφαση 
του πρωθυπουργού και της υπουργού Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης περί διορισµού του κ. 
Ν. Πολύζου στη θέση του ΓΓ Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης. 

13. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο 
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) 

14. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 55741/4965/28-7-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί εκχώρησης 
αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» στην «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για τη ∆’ Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
την υπ’αριθµ. 1453/οικ.6.57/1.2.2011 ΚΥΑ  

15. Την από 4.4.2008 1η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των 
πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 

16. Την µε αριθµό Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ. 3394 ΦΕΚ Β’ 74/29-01-2007 ΚΥΑ «Προϋποθέσεις 
ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρία που 
χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση». 

17. Το µε αριθ. πρωτ. 1844/30-06-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς την Ε.Υ.∆. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε 
το οποίο διαβιβάζεται στην ως άνω Υπηρεσία σχέδιο της παρούσας Πρόσκλησης. 

Κ Α Λ Ε Ι 

Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων:  

• Γενική ∆/νση Πρόνοιας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

• ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆  µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατική αρµοδιότητα 
τη φροντίδα προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αρ. 
Π3Β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ. 3394/10.1.07 (ΦΕΚ 74/Β/29.1.2007) 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και 
χρηµατοδοτηθούν των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας 4.1, 4.2, του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».  

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 
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1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες θεµατικές 
προτεραιότητες, κατηγορίες πράξεων και οικονοµικές δραστηριότητες ανά Άξονα 
Προτεραιότητας: 

Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-

2013 
ΚΩ∆.  5 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 1453/οικ.6.57/1.2.2011 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.1 : 

Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του 
ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία 
ίσων ευκαιριών στις 8 Περιφέρειες 
Σύγκλισης 

ΚΩ∆.  
10 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Τρόποι για τη  ενσωµάτωση και την 
επανένταξη στην αγορά εργασίας 
µειονεκτούντων ατόµων, καταπολέµηση 
των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και 
την πρόοδο στην αγορά εργασίας και 
προαγωγή της αποδοχής της ποικιλίας 
στον χώρο εργασίας  

ΚΩ∆.  71 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 1: 
Πρόληψη και αντιµετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών 
οµάδων του πληθυσµού 

ΚΩ∆. 10.71.01 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Πρόληψη του ιδρυµατισµού και του 
στιγµατισµού ΑµεΑ (οργάνωση και 
λειτουργία Στεγών Υποστηριζόµενης 
∆ιαβίωσης- ΣΥ∆) 

ΚΩ∆.  10.71.01.02 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
∆ραστηριότητες για την Υγεία του 
Ανθρώπου  

ΚΩ∆.  19 

 

Πίνακας 2  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-

2013 
ΚΩ∆.  5 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 55741/4965/28.7.2008 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.2 :  

Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του 
ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία 
ίσων ευκαιριών στις 3 Περιφέρειες 
Σταδιακής εξόδου 

ΚΩ∆.  
11 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ  Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Τρόποι για τη  ενσωµάτωση και την 
επανένταξη στην αγορά εργασίας 
µειονεκτούντων ατόµων, καταπολέµηση 
των διακρίσεων κατά την πρόσβαση και 
την πρόοδο στην αγορά εργασίας και 
προαγωγή της αποδοχής της ποικιλίας 
στον χώρο εργασίας  

ΚΩ∆.  71 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 1: 
Πρόληψη και αντιµετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών 
οµάδων του πληθυσµού 

ΚΩ∆. 11.71.01 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Πρόληψη του ιδρυµατισµού και του 
στιγµατισµού ΑµεΑ (οργάνωση και 
λειτουργία Στεγών Υποστηριζόµενης 
∆ιαβίωσης- ΣΥ∆) 

ΚΩ∆.  11.71.01.02 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
∆ραστηριότητες για την Υγεία του 
Ανθρώπου 

ΚΩ∆.  19 

 

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς στόχους των 
Αξόνων  Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών 
παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

α) Ειδικός Στόχος: 

- Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας. 

Το αντικείµενο των προτάσεων που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε την 
παρακάτω κατηγορία πράξης 

        Κατηγορία πράξης 1: Οργάνωση και λειτουργία δοµών «Σ.Υ.∆.» (Στέγες Υποστηριζόµενης 
∆ιαβίωσης) οι οποίες αποτελούν χώρους µόνιµης κατοικίας ατόµων κυρίως µε νοητική 
υστέρηση, που αδυνατούν να διαβιώσουν αυτόνοµα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη. 

β) ∆είκτες Παρακολούθησης: 

Πίνακας 4: 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

5067 
Παρεµβάσεις πρόληψης ιδρυµατισµού ΑµεΑ 
(Αριθµός ΣΥ∆). 

Αρ. 

9007 
∆υναµικότητα ∆οµών Κοινωνικής Φροντίδας 
(αριθµός). 

Αρ. 

Πίνακας 5: 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

5071 Ωφελούµενοι από παρεµβάσεις πρόληψης του 
ιδρυµατισµού" 

Αρ. 

Πίνακας 6: 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

501  Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναµα 
ανθρωποέτη). 

Αρ. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση πράξεων λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόµενης 
∆ιαβίωσης (Σ.Υ.∆.) ως χώρους µόνιµης κατοικίας ατόµων κυρίως µε νοητική υστέρηση, ή/και µε 
δευτερεύουσες κινητικές, αισθητηριακές ή ψυχικές παθήσεις τα οποία  αδυνατούν να 
διαβιώσουν αυτόνοµα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη από το υφιστάµενο άµεσο οικογενειακό 
τους περιβάλλον ή σε περίπτωση απουσίας αυτού.  

Οι Σ.Υ.∆. εξυπηρετούν τον στόχο της πρόληψης του ιδρυµατισµού και πρέπει να παρέχουν 
υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαµονή των ατόµων µε αναπηρία, µέριµνα για εξειδικευµένη ιατρική 
φροντίδα, ψυχαγωγία και συµµετοχή τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις.  
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Η παρέµβαση αυτή για τα άτοµα µε νοητική στέρηση διέπεται από συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο 
– Κοινή Υπ. Απόφαση Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ. 3394 (ΦΕΚ 74, τεύχος Β/29-1-2007).  

Η χρηµατοδότηση παρέχεται ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ίδρυσης και λειτουργίας 
των Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης για χρονικό διάστηµα έως είκοσι τεσσάρων (24) 
µηνών, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης της συνέχειας της λειτουργίας τους µετά το τέλος της 
επιλέξιµης περιόδου. Σε κάθε περίπτωση, µετά την λήξη της συγχρηµατοδότησης, ο φορέας 
υποχρεούται να διασφαλίσει την συνέχιση της λειτουργίας της ΣΥ∆ µε το ίδιο ή ανώτερο επίπεδο 
ποιότητας υπηρεσιών.     

Ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών: 

• δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού ΣΥ∆, (π.χ. ∆ιευθυντής/τρια, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, 

Ειδικός Παιδαγωγός, ∆ιοικητικός, Νοσηλευτής, Λογοθεραπευτής, Γενικών Καθ., Φροντιστής, 

Καθαρίστρια) 

• δαπάνες διαβίωσης και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων ενοίκων (Έξοδα διατροφής  
Παιδαγωγικό υλικό, Έξοδα για ψυχαγωγία),  

• Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, δαπάνες συντήρησης εξοπλισµού, διοικητικές 
δαπάνες, δαπάνες µετακίνησης κλπ) 

• αµοιβή εµπειρογνωµόνων/παροχή υπηρεσιών (∆ικηγόρος, Ιατρός, Αξιολογητής) 

• δαπάνες δηµοσιότητας, (παραγωγή έντυπου υλικού, καταχωρίσεις στον τύπο, δράσεις 
ευαισθητοποίησης, έξοδα εκδηλώσεων) 

• δαπάνες πιστοποίησης ποιότητας 

Τα παραπάνω θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες προετοιµασίας, έναρξης και 
24µηνης λειτουργίας της δοµής. Σηµειώνεται ότι η ανάλυση και τεκµηρίωση του 
προϋπολογιζόµενου κόστους πρέπει να υποβάλλεται µαζί µε την πρόταση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ  

Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας1, δηλαδή η χρηµατοδότηση µε πόρους του ΕΚΤ 
δράσεων, που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ2. Η ρήτρα εφαρµόζεται για την 
ολοκληρωµένη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα 
Προτεραιότητας 4. Ως δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο της ρήτρας µπορεί να θεωρηθεί µια 
ολόκληρη πράξη ή ένα υποέργο της πράξης. Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων, που προβλέπεται 
να χρηµατοδοτηθούν είναι: 

(Α) Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού  

(Β) Κτιριακές βελτιώσεις και προσαρµογές. 

Στην περίπτωση αιτήµατος χρήσης της ρήτρας ευελιξίας (πεδίο 64 του Τεχνικού ∆ελτίου 
Προτεινόµενης Πράξης), αυτή θα αφορά δράσεις, για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Ι. Όταν η δράση ορίζεται ως υποέργο µιας πράξης θα πρέπει να τεκµηριώνεται η άµεση σύνδεση  
και η αναγκαιότητα της µε βάσει το φυσικό αντικείµενο και τους στόχους της πράξης, ενώ όταν 
η δράση ορίζεται ως πράξη – να τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα και σύνδεση της µε µια ή 
περισσότερες πράξεις συγχρηµατοδοτούµενης λειτουργίας δοµής ΣΥ∆. Η τεκµηρίωση αυτή 
πρέπει να αποτυπώνεται στο Τεχνικό ∆ελτίο µε το οποίο ζητείται η χρήση της ρήτρας ευελιξίας.   

ΙΙ. Οι όροι χρήσης της ρήτρας είναι σύµφωνοι µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 34 παρ.2 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 

                                           

1 Άρθρο 34, παρ.2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006 
2 ΕΤΠΑ- Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

3.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα 
πρόσκληση κατανέµεται ενδεικτικά κατά κατηγορία πράξης ως ακολούθως:  

Πίνακας 7: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
Α/Α 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ  103 114 Συνολική ∆απάνη 

 

Πρόληψη του 
ιδρυµατισµού και του 
στιγµατισµού ΑµεΑ 
(οργάνωση και 
λειτουργία Στεγών 
Υποστηριζόµενης 
∆ιαβίωσης- ΣΥ∆) 

12.015.210,64€ 2.737.793,47€ 14.753.004,11 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
12.015.210,64€ 2.737.793,47€ 14.753.004,11 € 

3.2 Η Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επικαιροποιήσει 
τη συνολική δηµόσια δαπάνη µε ανακατανοµή της ανά θεµατική προτεραιότητα ή\και 
κατηγορία πράξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της 
πρόσκλησης ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας 
ιστοσελίδας.  

3.3 Η Ειδική Υπηρεσία του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη έως 
εξαντλήσεώς της. 

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων 
πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα 
πρέπει να συντελεστεί σε εύλογο χρόνο, ώστε η ολοκλήρωση της δαπάνης να έχει γίνει 
έως την ως άνω ηµεροµηνία. Ως δαπάνη νοείται η πραγµατική επιβάρυνση του τραπεζικού 
λογαριασµού της πράξης, η οποία τεκµηριώνεται µε αναλυτική αναφορά κίνησης του 
λογαριασµού  

3.2 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 
3614/2007» της µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής 
Απόφασης περί Συστήµατος ∆ιαχείρισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3.3  Οι επιλέξιµες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων είναι οι 
δαπάνες, οι οποίες είναι αναγνωρίσιµες στο πλαίσιο των κανόνων επιλεξιµότητας, ως 
δαπάνες άµεσα συνδεόµενες µε την εκτέλεση της πράξης και οι οποίες, ως εκ τούτου, 
µπορούν να χρεωθούν άµεσα στην πράξη. 

5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

                                           

3 Αφορά σε 8 Περιφέρειες :Ανατολ. Μακεδονίας Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου, Κρήτης και Β. Αιγαίου 
4 Αφορά σε 3 Περιφέρειες: Αττικής, ∆υτικής Μακεδονίας , Κεντρικής Μακεδονίας 
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5.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 25-07-2011 έως 30-12-2011.  

5.2 Ως προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το 
ποσό των 14.753.004,11 ΕΥΡΩ. 

5.3 Η υποβολή των αιτήσεων οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του «οδηγού υλοποίησης 
πράξεων στο πλαίσιο των Αξ. Προτεραιότητας 4 & 5», και περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Έγκριση Σκοπιµότητας της Γενικής ∆/νσης Πρόνοιας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης / ∆ιεύθυνση Προστασίας ΑµεΑ. 

(ii) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση 
και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr. 

(iii) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή 
συµπληρωµένο σύµφωνα µε τις συνηµµένες οδηγίες υπόδειγµα του οποίου 
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του 
τυποποιηµένου εντύπου Τ∆Π απορρίπτονται.  

(iv) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου, τύπου αντίστοιχου µε το είδος της 
δράσης (για πράξεις µε τεχνικό αντικείµενο απαιτείται διαχειριστική επάρκεια τύπου Α, 
για πράξεις δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών ή  υπηρεσιών τύπου Β και για πρα΄ξεις 
χωρίς τεχνικό αντικείµενο που υλοποιούνται µε ίδια µέσα, επάρκεια τύπου Γ. Για έργα 
που περιλαµβάνουν διαφορετικού τύπου δράσεις, απαιτείται η επιβεβαίωση της επάρκειας 
του φορέα για κάθε µια από τις δράσεις).    

(v) Απόφαση του αρµόδιου Οργάνου ∆ιοίκησης του φορέα πρότασης για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

(vi) Βεβαίωση έναρξης ή µεταβολής εργασιών µη φυσικού προσώπου (µη φυσικό πρόσωπο: 
νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) - εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος, µε αναφορά στο 
καθεστώς ΦΠΑ. 

(vii) Προγραµµατική συµφωνία ή µνηµόνιο συνεργασίας (εφόσον απαιτείται)  
(viii) Απόφαση ορισµού υπεύθυνου της Πράξης 
(ix) Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των 

αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του. 
(x) Λοιπά συνοδευτικά έγγραφα που τεκµηριώνουν την ωριµότητα της πράξης (στοιχεία τα 

οποία αξιολογούνται µε βάση το σχετικό «φύλλο αξιολόγησης πράξης»): 
− Τεύχος Αναλυτικής περιγραφής Φυσικού αντικειµένου  
− Τεκµηρίωση του κόστους 
− Πίνακας προβλεπόµενης απασχόλησης 

5.4 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη (πρωτότυπες υπογραφές) και ηλεκτρονική 
επεξεργάσιµη µορφή στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
(Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, Τ.Κ. 10677, Αθήνα) και ώρες 9.00 – 16.00, όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες στο αρµόδιο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. Οι προτάσεις είναι 
δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την 
ηµεροµηνία αποστολής. 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο/α Ε.Π. περιλαµβάνει τα εξής στάδια:  

6.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική 
Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ως άνω 
Υπηρεσία δύναται να ζητήσει έγκαιρα την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από τον 
δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την έναρξη της διαδικασίας 
αξιολόγησης.  

6.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης µε βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά µε την: 

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,   
(ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,  
(iii) σκοπιµότητα της πράξης και  
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(iv) ωριµότητα της πράξης. 

Η αξιολόγηση των προς χρηµατοδότηση δράσεων θα είναι άµεση. 

 

Άµεση Αξιολόγηση  

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας, µε βάση την ηµεροµηνία 

υποβολής της στην ΕΥ∆ και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα 

κριτήρια αξιολόγησης, εντάσσεται προς χρηµατοδότηση στο ΕΠ. 

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥ∆ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιµοι πόροι δεν επαρκούν 

για την χρηµατοδότηση της πρότασης ενηµερώνεται ο ∆ικαιούχος µε σχετική αιτιολόγηση. 

Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόµενα βήµατα.  

Η Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να προβεί σε 
τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά αξιολογηµένων προτάσεων. 

Η προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της 
πρότασης του δικαιούχου από την αρµόδια αρχή που ασκεί τα αντίστοιχα καθήκοντα 
διαχείρισης, ορίζεται µέχρι δέκα πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 
υποβολής της πρότασης από το δικαιούχο. Η προθεσµία αυτή αυξάνεται κατά πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες εάν ζητηθεί η αποστολή συµπληρωµατικών στοιχείων. Εάν ζητηθούν 
συµπληρωµατικά στοιχεία, η προθεσµία για την υποβολή τους ορίζεται µέχρι πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες.  

6.3 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη 
της πρότασής του στο Ε.Π. µε την υπογραφή του «Συµφώνου Αποδοχής των Όρων 
Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων ∆ικαιούχου» από τον νόµιµο εκπρόσωπο του 
δικαιούχου, που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναµένεται να ενταχθεί στο 
Ε.Π. Το Σύµφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης ένταξης πράξης. 

Η προθεσµία για την υπογραφή Συµφώνου αποδοχής όρων από το δικαιούχο και την 
υποβολή του στην αρµόδια αρχή ορίζεται µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης του σχεδίου του Συµφώνου στο δικαιούχο 

6.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης και του συµφώνου 
αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και 
βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr 

Η προθεσµία για την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
από το αρµόδιο όργανο, ορίζεται µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης του υπογεγραµµένου Συµφώνου στην αρµόδια αρχή που ασκεί καθήκοντα 
διαχείρισης 

6.5 ∆ηµοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας τοµέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των 
δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

7.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των όρων» της 
απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει: 

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και 
ιδίως όσον αφορά στις δηµόσιες συµβάσεις, στη βιώσιµη ανάπτυξη, στις κρατικές 
ενισχύσεις, στην ισότητα και µη διάκριση.  

(ii) Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για κάθε στάδιο\φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειµένου να 
προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο. 
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(iii) Να αποστέλλουν στην  Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   
χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τα στοιχεία 
οικονοµικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

(iv) Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που 
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του 
Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(v) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 
1828/2006. 

(vi) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται 
όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες προς την Ειδική 
Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης 
∆απανών. 

(vii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους 
ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο του Ε.Π. 
δηλαδή κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020. 

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

(ix) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε 
στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(x) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό 
πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.    

(xi) Να τηρούν και διαβιβάζουν στην ΕΥΤΥΚΑ στοιχεία δεδοµένων όσον αφορά τους 
φιλοξενούµενους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 66 και 67 του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, και των άρθρων 40 παράγραφος 2 σηµείο ζ και 
42 του Εφαρµοστικού Κανονισµού 1828/2006. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  
7.2 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την 

συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ.: Π. 
Λυγερούδη και Γ. Καφετζή, τηλ. 2131500781 και 2131500797. 

7.3 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
∆υναµικού 2007-2013, 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, πίνακας επιλεξιµότητας δαπανών, 
δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα 
έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.ygeia-pronoia.gr 

Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της  Ειδικής Υπηρεσίας  
τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. ΑνΑ∆ 
και τους άξονες 4.1, 4.2, 4.3 και  ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

Συνηµµένα:  
(i) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/ΦΕΚ 

540/Β/27.03.08 και 43804/ΕΥΘΥ2041 και 28020/ΕΥΘΥ1212ΦΕΚ/1088/Β/19.07.2010 
τροποποίηση αυτής  

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (ΕΚΤ) και οδηγίες συµπλήρωσης, 
(προσυµπληρωµένο ∆ελτίο για πράξη ΣΥ∆) 

(iii) Ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΑ 
(COCOF 09/0003/00-EL) 
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(iv) Φύλλο αξιολόγησης πράξεων  
(v) Οδηγός υλοποίησης πράξεων στο πλαίσιο των Αξ. Προτεραιότητας 4 & 5 
(vi) Υποδείγµατα τυποποιηµένων εντύπων:  

• Αίτηση χρηµατοδότησης  
• Απόφαση Ένταξης Πράξης  
• Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  
 

   
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

   Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ 

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Θ-ΖΦΨ



  

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ∆Α Α2 
– ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

11 από 11 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:  

• Γενική ∆/νση Πρόνοιας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (µε 
υποχρέωση ενηµέρωσης των Φορέων Ειδικού Μητρώου µε υπηρεσίες προς ΑµεΑ) 

 Αριστοτέλους 17-19, 10187 Αθήνα  

• ΕΣΑΜΕΑ  

o Ελ. Βενιζέλου 236, 16341, Ηλιούπολη, Αθήνα 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : 

• Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

o Γραφείο κ. Υπουργού 

o Γραφεία κ.κ Υφυπουργών (2) 

o Γραφείο κ Γεν. Γραµµατέα Πρόνοιας 

 Αριστοτέλους 17-19, 10187 Αθήνα  

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

o Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης κοινοτικών και Άλλων Πόρων 

o ∆ιαχειριστική Αρχή Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

Κοραή 4, ΤΚ 105 64, Αθήνα 

o ΕΥΣΕΚΤ 

Αγησιλάου 23 – 25, Αθήνα ΤΚ 104 36 

• Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  

o Εθνική Αρχή Συντονισµού 

o Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης  

Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 

o Αρχή Πιστοποίησης 

Ναυάρχου Νικοδήµου 11 & Βουλής, 105 57  Αθήνα 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

• Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• ΕΥτΥΚΑ/ Προϊσταµένη ,  Προϊστάµενοι Μονάδων (5)  
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