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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» 2007-2013 

 Άξονας Προτεραιότητας 16: «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» 

Άξονας Προτεραιότητας 17: «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 
εξόδου» 

Άξονας Προτεραιότητας 18: «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής 
εισόδου» 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ 

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας  

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

2. Τη µε αριθ. πρωτ. 7725/28-03-2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

3. Τη µε αριθ. πρωτ.14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 Υπουργική Απόφαση περί Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

(ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

4. Τη µε αριθ. πρωτ. ∆Υ1α/οικ. 23125/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Σύστασης Ειδικής 

Υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υγεία – Πρόνοια» 2000 – 

2006 (ΦΕΚ1502/08-12-2000), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. πρωτ.  4088/18-06-2008 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 Υπαλλήλων 

Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων του ∆ηµόσιου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα\30-

06-2008). 

 

5. Την υπ. αριθµ. 150 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 (ΦΕΚ 453/Β/7-4-2005) όπως τροποποιήθηκε, 

συµπληρώθηκε και ισχύει. 

 

6. Τη µε αριθ. πρωτ. ∆Υ1α/Γ.Π.οικ.75030/30-7-2012 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας περί διορισµού του κ. Καλλίρη Πελοπίδα του Ιωάννη, στη θέση του Γενικού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 

ΕΙ∆ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΜΟΝΑ∆Α Α2 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων 

Ταχ. 

Κώδικας: 
106 77 Αθήνα 

Πληροφορίες: Ε. Φλεβάρη 

Τηλέφωνο: 213 1500 800 

Fax: 213 1500 751 

E-mail: eflevari@mou.gr 

Αθήνα:          17/12/2013 

Αρ. Πρωτ.:    5684 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: 29 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Προς:    

ΕΥΤΥΚΑ  

Μονάδα ∆ 

 

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ
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Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 371/Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων 

∆ιοίκησης Φορέων του ∆ηµόσιου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα/2-08-2012). 

 

7. Τη µε αριθ. πρωτ. ∆Υ(3−4)/Γ.Π. οικ. 77909/09-08-12 Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Μεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων και του δικαιώµατος της υπογραφής εγγράφων ‘Με εντολή Υπουργού στους Γενικούς 

Γραµµατείς του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2354/23-08-12). 

 

8. Το Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

 

9. 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 τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 9.14206/οικ.6.1967 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1694/Β΄/17-08-2009) και την υπ’ αριθµ. πρωτ.1.453/οικ.6.57 

όµοια απόφαση (ΦΕΚ 99/Β΄/01-02-2011). 

 

10. 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. 

 

11. Την Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

2007-2013», όπως αυτή εγκρίθηκε µε την. ΑΠΟΦΑΣΗ (Αρ. 22) της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», στις 28/09/2012 (Α∆Α: Β4Θ∆Λ-ΖΨΑ). 

 

12. Την µε αρ. πρωτ. 48365/ΕΥΣΣΑΑΠ 3505/ 25-10-2010 Απόφαση έγκρισης 1
ης

 Τροποποίησης του 

Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» για το έτος 2010.  

 

13. Την µε αρ. πρωτ. 3.24529/οικ.6.6386/21-08-2013 (ΦΕΚ 2185/Β/05-09-2013) Κ.Υ.Α. περί της «3
ης

 

Τροποποίησης για την Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π.Α.Ν.Α.∆. στην Ειδική 

Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,» όπως ισχύει. 

 

14. Το µε αριθ. πρωτ. 5669/17-12-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης προς την Ε.Υ.∆. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε το οποίο 

κοινοποιήθηκε στην ως άνω Υπηρεσία σχέδιο η παρούσα Πρόσκληση.  

 

 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

Την Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής  Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ), 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο 

πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας 6.1, 6.2, 6.3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». 

1. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες θεµατικές 

προτεραιότητες, κατηγορίες πράξεων και οικονοµικές δραστηριότητες στον Άξονα 

Προτεραιότητας: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩ∆.  5 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής  ΚΩ∆.  6 

ΣΤΟΧΟΣ: 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΩ∆.  
1 

2 

Προετοιµασία, Εφαρµογή, Παρακολούθηση, 

Επιθεώρηση 
85 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
Αξιολόγηση και Μελέτες – Ενηµέρωση και 
Επικοινωνία 

ΚΩ∆.  

86 

Προετοιµασία, Εφαρµογή, Παρακολούθηση, 

Επιθεώρηση 
8500 

Υποστήριξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου του ΕΠ 

8501 

Μελέτες, Τεχν. Σύµβουλοι, Αξιολόγηση 8601 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 

Πληροφόρηση – ∆ηµοσιότητα 

ΚΩ∆.  

8602 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
Άλλες µη κατονοµαζόµενες υπηρεσίες ΚΩ∆.  22 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν ενέργειες για την κάλυψη όλων των απαραίτητων 

για την υλοποίηση πράξεων των εξής κατηγοριών: 

I. Β.1 Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης λογισµικού 

και εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισµού, όπως προσδιορίζονται στην µε αρ. 

πρωτ. 56317/ ΕΥΣΣΑΑΠ 3050/21-12-2011 Απόφαση του Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης 

Εφαρµογής,  

II. Β. Παροχή Υπηρεσιών Β.3 Υπηρεσίες Συµβούλων Β.3.1 Σύµβουλοι – Νοµική Υποστήριξη της 
Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. καθώς και των δικαιούχων των πράξεων ΕΣΠΑ όπως προσδιορίζονται στις µε αρ. 

πρωτ. 13488/ ΕΥΣΣΑΑΠ 637/26-03-2010 και 29455/ ΕΥΣΣΑΑΠ 1539/11-06-2009 Αποφάσεις του 

Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής, 

III. Β. Παροχή Υπηρεσιών Β.3 Υπηρεσίες Συµβούλων Β.3.1 Σύµβουλοι Υποστήριξης και 
Εµπειρογνωµοσύνες για την εφαρµογή ∆ράσεων των Αξόνων 4 και 5 του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» που αφορούν στον τοµέα της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης, όπως 

προσδιορίζονται στην µε αρ. πρωτ. 48365/ ΕΥΣΣΑΑΠ 3505/25-10-2010 Απόφαση του 

Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής.  

IV. Α. Προµήθειες – Α3. Λογισµικό – Προµήθεια ειδικών λογισµικών για την Ε.Υ. Τοµέα Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης  όπως προσδιορίζονται στην µε αρ. πρωτ. 56317/ ΕΥΣΣΑΑΠ 3050/21-

12-2011 Απόφαση του Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής.  
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση      

κατανέµεται ενδεικτικά κατά κατηγορία πράξης ως ακολούθως:  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  
∆ηµόσια ∆απάνη 

∆ηµόσια ∆απάνη προς 
διάθεση το έτος 2013 

(1) (2) (3) (4) 

 
Προετοιµασία, Εφαρµογή, Παρακολούθηση, 

Επιθεώρηση 

 
Υποστήριξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου του ΕΠ 

 Μελέτες, Τεχν. Σύµβουλοι, Αξιολόγηση  

 Πληροφόρηση – ∆ηµοσιότητα 

425.000 € 425.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 425.000 € 425.000 € 

 

2.2 Η Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επικαιροποιήσει τη 

συνολική δηµόσια δαπάνη καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης 

ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας.  

2.3 Η Ειδική Υπηρεσία του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επικαιροποιεί στην οικεία 

ιστοσελίδα τη διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς της. 

2.4 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της διαθέσιµης 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 

 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1  Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων 

ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων, όσον αφορά το φυσικό 

αντικείµενο  θα πρέπει να συντελεστεί έως την 31-12-2015  

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. 1053/ΕΥΣ 

1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης περί Συστήµατος ∆ιαχείρισης.  

 

 

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
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4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 19-12-2013 και µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου  

προϋπολογισµού. 

4.2 Ως προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό των 

425.000 ΕΥΡΩ. 

4.3  Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και 

βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr. 

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), σε έντυπη 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.   

(iii) Υποχρεωτική υποβολή του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ),  από τους 

δικαιούχους µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής στην ιστοσελίδα: http://logon.mnec.gr  

(iv) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου,  τύπου αντίστοιχου µε το είδος της δράσης,  για 

πράξεις δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών ή  υπηρεσιών, τύπου Β και για πράξεις 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) Απόφαση ορισµού υπεύθυνου της Πράξης 

(vii) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκµηριώνει  τη σκοπιµότητα και ωριµότητα της πράξης (στοιχεία 

τα οποία αξιολογούνται µε βάση το σχετικό «φύλλο αξιολόγησης πράξης»).   

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

5.1 Η αξιολόγηση των προς χρηµατοδότηση δράσεων θα είναι άµεση. 

5.2 Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής της 

στην ΕΥ και εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια 

αξιολόγησης, εντάσσεται προς χρηµατοδότηση στο ΕΠ. 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

6.1 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: 

6.2 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.  

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ
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6.3 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. 

6.4 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. 

6.5 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. 

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

6.7 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. 

6.8 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. 

6.9 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. 

6.10 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 

6.11 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. 

  

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

 

 

  Π. ΚΑΛΛΙΡΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:  

• Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.) 
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 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : 

• Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

o Εθνική Αρχή Συντονισµού 

Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα 

o Αρχή Πιστοποίησης 

Ναυάρχου Νικοδήµου 11 & Βουλής, 10557,  Αθήνα 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

Γραφείο κου Υφυπουργού Υγείας 

Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Υπουργείου Υγείας 

ΕΥτΥΚΑ/ Προϊστάµενος, Προϊστάµενοι Μονάδων (5)  

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ


