
    

 

Με τη συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
www.ygeia-pronoia.gr  www.epanad.gov.gr www.espa.gr 

 

         
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  

«ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»  

Ο ανάδοχος δύναται να λάβει γενικές πληροφορίες από τα κάτωθι διοικητικά έγγραφα: 

1. Τα Εγκεκριμένα Τεχνικά δελτία των τριών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που αφορούν το 

σύνολο του προγράμματος .  

2. Τις σε ισχύ αντίστοιχες τρεις αποφάσεις  ένταξης.  

3. Το Συμφωνητικό μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Υπ. Υγείας 

4. Το σχέδιο Οδηγού χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος και ειδικής ιστοσελίδας 

“www.healthvoucher.gov.gr” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.  

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου  «….»  ανέρχεται στις xxxxx ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %. Ο προϋπολογισμός ενδεικτικά αναλύεται 

παρακάτω.  

Ενδεικτική ανάλυση προϋπολογισμού  

Θα ληφθεί υπ όψη το παράδειγμα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για την σύνταξη του “Πίνακα τεκμηρίωσης 

του ύψους του προσφερόμενου τιμήματος” με περαιτέρω ανάλυση κατά ενέργεια/παραδοτέα ο οποίος οφείλει 

να συνταχθεί ώστε να ποσοτικοποιείται η πρόοδος του έργου και η σύνδεσή της με τις ενδιάμεσες πληρωμές Ο 

πίνακας τεκμηρίωσης πρέπει   να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 γραμμές (12 προσθετέους που αντιστοιχούν σε 

ενέργειες και στάδια ενεργειών) και οφείλει να ενσωματωθεί στο κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς. 

ΥΠΟΕΡΓΟ: « Μηχανισμός υποστήριξης-Λειτουργία Call-center/Help Desk» 
 

 

Α/Α 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ 

(πληθος 

ανθρωποωρών ανά 

κατηγορία στελέχους) 

ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

1.1 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

χχχχ/ μην. αναφορές 

προόδου α΄διμήνου 

  (ΠΕ*6ώρες+ΤΕ*10ωρ. 

+…) 

 

1.2 Παρακολούθηση οικονομικού 

αντικειμένου 

Προγράμματος/αναφορές 

προόδου α΄διμήνου 

    

…      

1.5 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

ψψψ/ έκδοση οδηγιών ή 

δημοσίευση FAQ 

    

1.6 Οργάνωση πληροφοριών και 

επικοινωνίας με κοινό στόχος 

(mailing list κλπ) 

    

1.7 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

λλλλ/ αναφορές προόδου 

α΄διμήνου 

    

      

2.1 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

χχχχ/ μην. αναφορές 

προόδου β διμήνου 

    

2… ………     

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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  Αξια εργου  χχχχχ 

  ΦΠΑ (23%)  χχχχχ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(συμπεριλαμβαν

ομένου του 

ΦΠΑ) 

 χχχχχχ € 

 

Στην αξία έργου που είναι η προσφερόμενη αξία έργου (και άρα στο κόστος κατηγοριών 

ανθρωποωρών) έχει  συμπεριληφθεί (ή επιμερισθεί) κάθε κόστος, νόμιμη αμοιβή, κρατήσεις (όπως 

γενικά έξοδα, όφελος αναδόχου, κρατήσεις, φόροι, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές,  κλπ) . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI.  

 (υπόδειγμα συμπλήρωσης χρονοδιαγράμματος προσφερόμενων δράσεων/ μπορεί να αναπτυχθεί 

και αναλυτικότερα του υποδείγματος, δηλ. με ανάλυση σε δράσεις/ενέργειες και σε στάδια 

ενεργειών, με συνδέσεις προαπαιτούμενων ενεργειών πριν την έναρξη άλλων κλπ ) 

 

 

         

 ΔΡΑΣΗ Απριλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος  Αύγουστος  Σεπτέμβριος Οκτώβριος 

  1η 

εβδ 

2η 

εβδ 

3η 

εβδ 

4η 

εβδ 

1η 

εβδ 

2η 

εβδ 

3η 

εβδ 

4η 

εβδ 

1η 

εβδ 

2η 

εβδ 

3η 

εβδ 

4η 

εβδ 

                

1   
 

    
 

            
 

    
 

       

2                              

3                              

…                              

…                              

                              

                              

 

http://www.epanad.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  (ενδεικτικό υπόδειγμα συμπλήρωσης πρότερης εμπειρίας από υποψήφιο 

ανάδοχο, όμοιο θα συνταχθεί και για κάθε μέλος της Ομάδας έργου) 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V  

 

  Οδηγίες για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία πρέπει να εκδοθεί και προσκομισθεί 

στην 

Υπηρεσία πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα 

ακόλουθα στοιχεία: 
• την ημερομηνία έκδοσης της, 

• τον εκδότη της, 

• την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δηλαδή: 

Υπουργείο Υγείας 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.) 

Αβέρωφ 12Α, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα 
• τον αριθμό της εγγύησης, 

• το ακριβές ποσό που καλύπτει η εγγύηση, της οποίας το ύψος της ανέρχεται στο 

10% προϋπολογισμού του έργου, όπως αυτό αναγράφεται στην Απόφαση Ανάθεσης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

• την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου, 

• τον πλήρη τίτλο του έργου, για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή (όπως 

ακριβώς αναγράφεται στην Απόφαση Ανάθεσης), 
• ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

• ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου, 
• ότι το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή τόκων, σε περίπτωση 

εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης του έργου, 

• ότι ισχύει μέχρι την επιστροφή της (αόριστης διάρκειας). 

• στην περίπτωση ένωσης η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VΙ  

            

                 ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ενδεικτικό υπόδειγμα  και  περιεχόμενο,  για αντιστοίχιση δράσεων , αποτελεσμάτων και  ποσοτικοποιημένων 

στόχων,  που οι υποψήφιοι καλούνται να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά (σε έκθεση ή σε 

πίνακα). 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ & 

Αντικείμενο παροχής 

υπηρεσιών 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Απασχόληση του 

ανθρώπινου 

δυναμικού  

(profile  στελέχους 

ομάδας έργου επί  

ανθρωποώρες 

απασχόλησης ανά 

αντικείμενο 

υποστήριξης-

παραδοτέο) 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Ποσοτικοποίηση στόχου 

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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 Εργαζόμενοι που 

εξυπηρετούν τους 

δυνητικά 

ωφελούμενους για 

την ηλεκτρονική 

εγγραφή 

ωφελουμένων 

 Οι επικεφαλής 

οργανισμών 

δημοσίου ή 

επιχειρήσεων υγείας 

και οι Εργαζόμενοι 

σε αυτούς που 

σχετίζονται άμεσα 

με την εφαρμογή 

του Προγράμματος, 

όπως Κ.Ε.Π.  κλπ 

 Δυνητικά 

ωφελούμενοι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στελεχος helpdesk 

*χχ,χχ ώρες 

απασχόλησης=χχ,χχ 

Και  

Στέλεχος *χχ,χχ ώρες 

απασχόλησης=χχ,χχ 

Και 

Στέλεχος *χχ,χχ ώρες 

απασχόλησης=χχ,χχ 

 

 Η παροχή  διευκρινίσεων 

μέσω τηλεφωνικής ή 

ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας προς τους 

πολίτες αναφορικά με τα 

βήματα/ διαδικασίες 

εγγραφής στο 

Πρόγραμμα. 

 Η  υποστήριξη των 

εργαζομένων για την 

υλοποίηση του 

Προγράμματος που 

αποτελούν σημεία επαφής 

με το κοινό  

 Η επιλογή Υπευθύνων 

από τους Προϊσταμένους 

για την εφαρμογή του 

Προγράμματος, και η 

ενημέρωση των 

υπευθύνων για 

απαντήσεις σε συχνές 

ερωτήσεις για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση 

προσερχομένων πολιτών  

  

 Γνώση 100% του 

αντικειμένου του 

Προγράμματος από 

όλα τα εμπλεκόμενα 

υπηρεσιακά στελέχη 

/και να έχουν 

εγγραφεί στο 

newsletter του έργου, 

ώστε να λαμβάνουν 

επαρκή και 

επεξεργασμένη 

πληροφόρηση από το 

Help-desk. 

 100% ανταπόκριση 

στα ηλεκτρονικά 

ερωτήματα των 

πολιτών εντός 24 

ωρών, ή εντός 72 

ωρών εφόσον τα 

ερωτήματα θα πρέπει 

να ανακατευθυνθούν 

σε αρμόδια 

εμπλεκόμενη  

υπηρεσία για 

διευκρίνιση. 

  

 

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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Επαρκής  

υποστήριξη της 

ροής  

προγράμματος, η 

θετική υποστήριξη 

του από τους 

εργαζόμενους γι 

αυτό 

Η υποστήριξη καθοδήγηση  

με πληροφορίες των άμεσα 

ενδιαφερομένων που 

πρόκειται να εγγραφούν ως 

χρήστες της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής 

Παραπομπή προώθηση 

ερωτημάτων του κοινού σε 

δίκτυο προϊσταμένων των 

εμπλεκομένων για γενικές 

πληροφορίες σχετικά με το 

πρόγραμμα 

Αντιμετώπιση 

κινδύνων/προβλημάτων από 

την εφαρμογή του 

Προγράμματος: Π.χ. μη 

ομαλές ροές ωφελουμένων, 

ηλεκτρονική αποστολή 

voucher έπειτα από απώλεια 

προς τον δικαιούχο 

  

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/
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Εργαζόμενοι που παρέχουν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες 

στις υπηρεσίες/Δνσεις 

Πληροφορικής και 

Οικονομικού του ΕΟΠΥΥ για 

τους σκοπούς του 

προγράμματος 

  

Στέλεχος ΠΕ*χχ,χχ 

ώρες 

απασχόλησης=χχ,χχ 

Και 

Στέλεχος *χχ,χχ ώρες 

απασχόλησης=χχ,χχ 

Και 

Στέλεχος *χχ,χχ ώρες 

απασχόλησης=χχ,χχ 

 

 Η παρακολούθηση και 

διαχείριση του 

συστήματος e-ΔΑΠΥ του 

ΕΟΠΥΥ για την 

καταχώρηση των voucher 

ανασφαλίστων 

 Η συγκέντρωση, ο 

έλεγχος και η εκκαθάριση 

των δικαιολογητικών για 

την αποζημίωση των 

παρόχων που 

συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα 

 

 100% παραγωγή των 

μηνιαίων αναφορών 

δαπανών του 

Συστήματος 

Διαχείρισης 

 Καταγραφή 100% των 

εκκρεμοτήτων στα 

αιτήματα πληρωμής 

παρόχων, αναφορές 

προβλημάτων, 

προτάσεις 

 Επαρκής πρόβλεψη 

απαιτούμενων 

επιχορηγήσεων του 

ΕΟΠΥΥ κατά τακτή 

περίοδο, συνεργασία 

με Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής  

 Κ.α. 

Επαρκής υποστήριξη των 

υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ κατά 

την υλοποίηση του 

Προγράμματος, αναφορικά 

με τις υπηρεσίες 

πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ 

που συμπεριλαμβάνονται 

στο πρόγραμμα, καθώς και 

τον έλεγχο 

δικαιολογητικών-

εκκαθαρίσεων και 

οικονομικών αποζημιώσεων 

των παρόχων. 

Κ.α 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.espa.gr/

