
 
Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

 

 

         Σελίδα 1 

 

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ταχ. ∆/νση: Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Ερµούπολη 

Πληροφορίες: Αγ. Αδαµοπούλου 

Τηλ.: 22813 60819, 22813 60800 

Fax: 22813 60860 

Email: aadamopoulou@mou.gr  

Ερµούπολη, 10/7/2018 
Α.Π.:   2237 

Κωδικός Πρόσκλησης: ΝΑΙΓ72 

Α/Α ΟΠΣ: 2988 

Έκδοση: 2/0 

 

Προς:  

Πίνακας Αποδεκτών 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(ως προς τις κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ράσεις για την καταπολέµηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα» 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο 
πρώτο   του   Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005) 

2. Τον 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 τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) µε την οποία αναδιαρθρώθηκε η 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό C (2014) 10179/18.12.2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Νοτίου 
Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 

6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 «για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συµβουλίου», όπως ισχύει, 

7. Το µε αρ. Aπόφασης C (2014) 3542 final/23.05.2014 εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής 
Σχέσης (Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020» 

8. Τη µε αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» 

9. Την από 24.11.2017 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου», µε την οποία εγκρίθηκε η 
µεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόµενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., καθώς και ο προγραµµατισµός των προσκλήσεων και 
των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, 
όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση 

10. Την «Εθνική Στρατηγική Υγείας και ∆ράσεις του τοµέα υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020» (∆εκέµβριος 2016) 

11. Τον 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 Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ/Α/145/11.7.2014 

12. 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). 
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13. Την Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 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). 

14. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (11.01.2012) 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). 

15. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (11.01.2012) Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή 
αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας (2011) (2012/C 8/03).  

16. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 
108 της 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»). 

17. Τη µε Α.Π. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ σχετικά µε τις «Οδηγίες σε φορείς που εµπλέκονται στη 
χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων». 

18. Τη µε Α.Π. 92415/ΕΥΚΕ6282/28.08.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ µε θέµα «Οδηγίες και παρότρυνση Τήρησης ∆ιαδικασιών προς 
Φορείς που εµπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων». 

19. Τη µε Α.Π. 48431/ΕΥΚΕ689/07.05.2018 επιστολή της ΕΥΚΕ µε θέµα «∆ιατύπωση γνώµης ΕΥΚΕ σχετικά µε σχέδια 
προσκλήσεων προτάσεων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 2014-2020, για δράσεις αρµοδιότητας πολιτικής 
του Υπουργείου Υγείας (εξαρτήσεις, ψυχική υγεία)». 

20. Τη µε Α.Π 1781/08.06.2018 πρόσκληση της ΕΥ∆ Νοτίου Αιγαίου  

21. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την Επιτελική ∆οµή του Υπουργείου Υγείας και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού 
∆ράσεων ΕΚΤ 

 

Κ Α Λ Ε Ι  

Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων 

• Εποπτευόµενοι φορείς ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ από το Υπουργείο Υγείας, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ 
 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  
 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Οι δράσεις που  θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν την παροχή υπηρεσιών που 
καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες παρέµβασης: την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, δίνοντας 
παράλληλα έµφαση στη µείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών, αλλά και στην αντιµετώπιση των 
επιµέρους προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα άτοµα.   

Όλες οι νέες υπηρεσίες θα λειτουργούν σε δίκτυο µε τις υφιστάµενες δοµές κατά των εξαρτήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, 
καθώς και µε τις υπόλοιπες δοµές υγείας/κοινωνικής φροντίδας (Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 
Κοινωνικές Υπηρεσίες ∆ήµων, Κοινωνικά Ιατρεία κ.α). 

Σύµφωνα µε την Εθνική Στρατηγική Υγείας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτείνονται υπηρεσίες θεραπείας ως εξής: 

• Πολυδύναµα Κέντρα  

Τα Πολυδύναµα Κέντρα (ΠΚ) έχουν ως στόχο να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθµιας υποστήριξης και βραχείας 
παρέµβασης σε όλες τις επιµέρους οµάδες εξαρτηµένων ατόµων ανάλογα µε τις ανάγκες τους (εξαρτηµένοι από ναρκωτικά, 
περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτοµα µε διπλή διάγνωση κα) και να παραπέµπουν σε πιο εξειδικευµένες δοµές 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο (προγράµµατα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, µονάδες ψυχικής υγείας, µονάδες 
αποτοξίνωσης κλπ). 

Για την αποτελεσµατικότερη υποστήριξη των εξυπηρετούµενων θα ακολουθείται ολιστική προσέγγιση και τις δοµές θα 
µπορούν να προσεγγίζουν και τα άτοµα του στενού τους περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη σηµασία του 
συστήµατος της οικογένειας στην αντιµετώπιση των εξαρτήσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων. 

Ωφελούµενοι: Όλες οι επιµέρους οµάδες εξαρτηµένων ατόµων ανάλογα µε τις ανάγκες τους (εξαρτηµένοι από ναρκωτικά, 
περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτοµα µε διπλή διάγνωση κα). 

Ενδεικτική στελέχωση: Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολείται στις εν λόγω δράσεις αποτελείται από 4-8 µέλη 
από ειδικότητες που γενικά απασχολούνται στον κλάδο των εξαρτήσεων όπως ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί 
κ.α 
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• Κινητή Μονάδα 

Οι Κινητές Μονάδες (ΚΜ) για παρέµβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού θα απευθύνονται στον πληθυσµό των ατόµων που 
κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών - ή αντιµετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συµπεριφορές - και διαµένουν σε 
περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε περιοχές µε έλλειψη υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων. Βασική στόχευση των υπηρεσιών 
θα αποτελούν η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόµων σε πρωτοβάθµιες υπηρεσίες αντιµετώπισης των εξαρτήσεων και η 
παραποµπή σε πιο εξειδικευµένες υπηρεσίες εφόσον κρίνεται αναγκαίο.  

Οι ΚΜ θα συνεργάζονται και µε υπηρεσίες που εµπλέκονται στην συνολικότερη αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
εξάρτησης όπως υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης, δικαστικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήµατα κ.α. Θα έχουν την 
έδρα τους σε περιοχές που παράλληλα αναπτύσσονται Πολυδύναµα Κέντρα (ΠΚ) - ή εδρεύουν σταθερές δοµές των 
δικαιούχων - και θα λειτουργούν συµπληρωµατικά ως προς τις υπηρεσίες αυτές.  

Ωφελούµενοι: Άτοµα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών - ή αντιµετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές 
συµπεριφορές - και διαµένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε περιοχές µε έλλειψη υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων.  

Ενδεικτική στελέχωση: Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολείται στις εν λόγω δράσεις αποτελείται από 4-8 µέλη 
από ειδικότητες που γενικά απασχολούνται στον κλάδο των εξαρτήσεων όπως ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί 
κ.α. 

• Πρόγραµµα υπηρεσιών Πρόληψης 

Οι δράσεις αυτές αφορούν στην ενίσχυση και τον εµπλουτισµό των παρεµβάσεων πρόληψης των εξαρτήσεων από τα 
ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές συµπεριφορές σε εθνικό επίπεδο, µε προγράµµατα καθολικής και 
επικεντρωµένης πρόληψης που απευθύνονται σε γενικό πληθυσµό και ειδικές οµάδες (άνεργοι, µετανάστες, άποροι και 
κοινωνικά περιθωριοποιηµένοι, µονογονεϊκές οικογένειες, άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα υγείας κ.α) ώστε να 
ανταποκρίνονται  στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες πρόληψης µπορούν να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο και στη διασύνδεση των δοµών κατά των 
εξαρτήσεων µε αυτές της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), ιδιαίτερα µε την ευαισθητοποίηση του υγειονοµικού 
προσωπικού ώστε να αναγνωρίζει, να παρέχει πρωτοβάθµιες υπηρεσίες και να διασυνδέει τον πληθυσµό στόχο µε 
εξειδικευµένες δοµές.  

Οι παρεµβάσεις πρόληψης θα περιγραφούν αναλυτικά από τον δικαιούχο φορέα ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες σε τοπικό 
επίπεδο και ενδεικτικά θα περιλαµβάνουν δράσεις: 

-Πρόληψης νέων µορφών εξάρτησης 

-Έγκαιρης Παρέµβασης στο Φοιτητικό Πληθυσµό, σε συνεργασία µε τους Συµβουλευτικούς Σταθµούς των Πανεπιστηµίων 

-Οργάνωση δικτύου έγκαιρης παρέµβασης στη σχολική κοινότητα 

-Ενίσχυση της δικτύωσης των Κέντρων Πρόληψης µε επίκεντρο τις δοµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)  

Οι παραπάνω ενδεικτικές δράσεις θα αναπτυχθούν σε συνεργασία µε τις ήδη υπάρχουσες δοµές  (Κέντρα Πρόληψης) που 
λειτουργούν στο πλαίσιο του εθνικού δικτύου, µε δικαιούχο του έργου τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) σε 
σύµπραξή µε τα κατά τόπους ∆Σ των Κέντρων Πρόληψης (υπογράφεται Προγραµµατική Σύµβαση για διάκριση 
αρµοδιοτήτων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες)  

Ωφελούµενοι του Προγράµµατος Πρόληψης: Ο γενικός πληθυσµός και ειδικές οµάδες (άνεργοι, µετανάστες, άποροι και 
κοινωνικά περιθωριοποιηµένοι, µονογονεϊκές οικογένειες, άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα υγείας κ.α) 

Ενδεικτική Στελέχωση: έως 1 άτοµο ανά πρόγραµµα 

Οι ανωτέρω δράσεις θα υλοποιηθούν µε βάση τα οριζόµενα στις αντίστοιχες εγκρίσεις σκοπιµότητας του 
Υπουργείου Υγείας. 

Επιλέξιµες δαπάνες: 

Η χρηµατοδότηση της πράξης (α΄υποέργου, στην περίπτωση που έχουµε και άλλο υποέργο) πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Άρθρου 68.1.β του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και της µε αριθ. πρωτ. 55944/ΕΥΘΥ 421/24.05.2018 [ΦΕΚ 
2080/Β/07.06.2018] Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) Υ.Α.. 
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Συγκεκριµένα, επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση είναι Άµεσες και Έµµεσες δαπάνες, ως εξής: 

Α. Άµεσες δαπάνες 

� οι δαπάνες προσωπικού 

�  άλλες άµεσες δαπάνες (ενδεικτικά: δαπάνες δηµοσιότητας, δαπάνες ενοικίου, λοιπές αµοιβές τρίτων) 

Σε περίπτωση που κάποιος δυνητικός ∆ικαιούχος αιτηθεί στην πρόταση που θα υποβάλει  Κατηγορίες Άµεσων ∆απανών 
εκτός των δαπανών προσωπικού (ενδεικτικά: δαπάνες δηµοσιότητας, δαπάνες ενοικίου, λοιπές αµοιβές τρίτων) πρέπει να 
αιτιολογήσει επαρκώς το αίτηµά του. Η επιλεξιµότητά τους θα εξετάζεται κατά περίπτωση. 

Ειδικότερα, ο ∆υνητικός ∆ικαιούχος θα πρέπει στην πρότασή του, να τεκµηριώνει και να δεσµεύεται ως προς τον 
χαρακτηρισµό της/των εν λόγω δαπάνης/δαπανών ως Άµεσης/ων για τις ανάγκες της πράξης (ειδικά για την περίπτωση 
ενοικίου, διευκρινίζεται ότι µπορεί να είναι επιλέξιµη ως άµεση δαπάνη µόνο αν τεκµαίρεται η αναγκαιότητα ενοικίασης χώρου 
αποκλειστικά για τις ανάγκες της πράξης).  

Σε κάθε περίπτωση, ο ∆υνητικός ∆ικαιούχος πρέπει να δεσµεύεται και για την αποφυγή συµπερίληψης των άµεσων 
δαπανών προς χρηµατοδότηση (προσωπικού και τυχόν άλλων) και στην κατηγορία Β. Έµµεσες ∆απάνες. 

Η αποζηµίωση όλων των επιλέξιµων άµεσων δαπανών  θα γίνεται βάσει παραστατικών, όπως προβλέπεται από την 
110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει. 

Β. Έµµεσες ∆απάνες 

 Έµµεσες δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού. 

Οι έµµεσες δαπάνες της πράξης (υποέργου) αποζηµιώνονται µε:  

⇒ ποσοστό 15% επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού 

Σηµειώνεται ότι, στις άµεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιµοποιούνται ως βάση υπολογισµού δεν συµπεριλαµβάνεται 
τυχόν ΦΠΑ, έστω κι αν αυτός είναι επιλέξιµη δαπάνη. 

Για τις επιλογές απλοποιηµένου κόστους επισηµαίνεται ότι:  

• εφαρµόζονται σε επίπεδο υποέργου. Σε κάθε υποέργο µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφορετική/ές επιλογή/ές, 
ανάλογα µε τον τύπο της δράσης  

• για όλες τις δαπάνες που θα αποζηµιωθούν µε τη χρήση της/των ακόλουθης/ων επιλογής/ων απλοποιηµένου 
κόστους, οι ∆ικαιούχοι δεν θα προσκοµίζουν παραστατικά δαπανών ή ισοδύναµα δικαιολογητικά έγγραφα 
πραγµατοποίησης των δαπανών, αλλά απαιτείται η τεκµηρίωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου που 
αντιστοιχεί στις εν λόγω δαπάνες.  

Το προεκτιµώµενο κόστος ανά δοµή διαµορφώνεται ανάλογα µε τα εξής: 
 

• Τη διάρκεια χρηµατοδότησης (µέγιστη διάρκεια 24 µήνες) 
• Τη µισθολογική κατάταξη ανάλογα µε τα µισθολογικά κριτήρια του προσλαµβανόµενου επιστηµονικού και λοιπού    

Προσωπικού και τις λοιπές τεκµηριωµένες ανάγκες λειτουργίας/υλοποίησης της δράσης. 
• Τη χρήση της «ρήτρας ευελιξίας» για δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ.3, εδάφιο 1 της υπ’ αριθ.:   

110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521/1.11.2016)Υ.Α..Το ποσοστό για χρηµατοδότηση διακριτού υποέργου µε 
συµπληρωµατικό τρόπο ορίζεται στο 10% της ενωσιακής χρηµατοδότησης. Οι δυνητικοί δικαιούχοι µπορούν να καλύψουν 
µέσω της χρήσης ρήτρας ευελιξίας δαπάνες που δεν καλύπτονται από το ΕΚΤ µόνο στην περίπτωση που οι συγκεκριµένες 
δαπάνες σχετίζονται άµεσα µε την υλοποίηση της πράξης και η ανάγκη πραγµατοποίησής τους τεκµηριώνεται επαρκώς. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δηµιουργηθεί ξεχωριστό υποέργο.  

Η επιλεξιµότητα των δράσεων ξεκινά µε την έναρξη παροχής υπηρεσιών (βεβαίωση ότι έχει προσληφθεί το ελάχιστο 
προσωπικό και έχει ενηµερωθεί η κοινότητα, δηλαδή έχει σταλεί ενηµερωτικό έγγραφο ή επικολλήθηκε αφίσα Α3 στα ΚΕΠ 
στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα τουλάχιστον ή και αλλού Κ.Υ., Γ.Ν.). 

Η περιγραφή κάθε προτεινόµενης  παρέµβασης στο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

α) ∆ιάρθρωση 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 
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αιτιολόγηση σε σχέση µε τις ανάγκες της περιοχής και των οµάδων στόχου καθώς και την υφιστάµενη κατάσταση και τις 
δυνατότητες του Φορέα. 

Η καταλληλότητα σύνθεσης προσωπικού για τους ανωτέρω τύπους δράσεων θα πρέπει να τεκµηριώνεται πλήρως και βάσει 
συγκεκριµένων ειδικοτήτων και προσόντων. 

Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης για πρόσληψη προσωπικού εξαρτηµένης σχέσης 
εργασίας σε συγκεκριµένες ειδικότητες (κατά  περίπτωση όπως περιγράφεται), είναι δυνατή η διαφορετική σχέση εργασίας 
του εργαζόµενου  µε τον δικαιούχο φορέα π.χ. σύµβαση παροχής υπηρεσίας (έργου) στη δοµή, σύµφωνα µε τις δυνατότητες 
του θεσµικού πλαισίου που διέπει τους φορείς  

Στις ενισχυόµενες δοµές η καταλληλότητα σύνθεσης προσωπικού εξετάζεται στο σύνολο του προσωπικού της ενισχυόµενης 
δοµής (υφιστάµενο και νεοπροσλαµβανόµενο). 

Σε κάθε περίπτωση για αποκλίσεις από την περιγραφόµενη σύνθεση του προσωπικού, αποφαίνεται  η ∆/νση Αντιµετώπισης 
Εξαρτήσεων. 

β) Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών ή δέσµης παρεχόµενων υπηρεσιών, περιγραφή και αριθµό ωφελουµένων (άτοµα, 
στήριξη οικογένειας, κοινότητα) 

γ) Περιγραφή λειτουργίας σε δίκτυο µε τις ήδη υφιστάµενες δοµές κατά των εξαρτήσεων 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.).  

δ)  Περιγραφή απαιτήσεων της κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού, πληροφοριακά συστήµατα που υφίστανται.  

ε) Περιγραφή απαιτήσεων για την προσβασιµότητα/διευκολύνσεις για ΑµεΑ σε υφιστάµενα κτήρια. 

στ) Χρονικά ορόσηµα και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. 

ζ) Οικονοµικό αντικείµενο. 

Ειδικότεροι Όροι υλοποίησης των παραπάνω δράσεων αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ το οποίο είναι 
αναπόσπαστο µέρος της Πρόσκλησης. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στον ακόλουθο θεµατικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, 

ειδικό στόχο, κατηγορία περιφέρειας ανά Άξονα Προτεραιότητας. 

Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νότιο Αιγαίο ΚΩ∆.  17 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού ΚΩ∆.  4 

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

διάκρισης ΚΩ∆. 09 

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

ΚΩ∆. 9iv 

ΕI∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:  9.iv.1 Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στον πληθυσµό της Περιφέρειας και 
ειδικά σε άτοµα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές κοινωνικές οµάδες ΚΩ∆. 9.iv.1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:  Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες ΚΩ∆.  3 

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

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροών  

Ε.Π.: 17 Α.Π.: 4 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9iv 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
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11205  
Αριθµός ατόµων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για 

εξαρτήσεις 
Άτοµα 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

50,00   

CO22  
Αριθµός έργων που αφορούν δηµόσιες διοικήσεις ή δηµόσιες 

υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
Αριθµός 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

2,00   

CO20 Aριθµός έργων πλήρως ή µερικώς εκτελεσθέντων από 

κοινωνικούς εταίρους ή µη κυβερνητικές οργανώσεις 

Αριθµός Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

2,00   

   Πίνακας 3: ∆είκτες αποτελεσµάτων 

 Ε.Π: 17 Α.Π.: 4 
ΤΑΜΕΙΟ: 

ΕΚΤ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9iv 

Ειδικός Στόχος: 9.iv.1 Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στον πληθυσµό 
της Περιφέρειας και ειδικά σε άτοµα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές 
κοιν. οµάδες 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

11208  

Ποσοστό των ατόµων που 
ωφελούνται από υπηρεσίες  υγείας 
για εξαρτήσεις προς το σύνολο των 
ατόµων που αιτήθηκαν  υπηρεσίες 
για εξαρτήσεις 

Ποσοστό 
(%) 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

      

   

3. 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) δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα 
πρόσκληση ανέρχεται σε 882.400,00 € και κατανέµεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέµβασης δράση και κατηγορία 
περιφέρειας, ως ακολούθως: 

Πίνακας 4 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νότιο Αιγαίο ΚΩ∆: 17 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού ΚΩ∆: 4 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 09 / 9iv 

ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ∆ΡΑΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

(2) (3) (4) (5) 

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

9iv.1.1.3 ∆ράσεις για την 
καταπολέµηση των 
εξαρτήσεων στην 
κοινότητα 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

882.400,00  

  ΣΥΝΟΛΟ 882.400,00 

3.2 Η ΕΥ∆ 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 ∆ικαιούχους µέσω της ιστοσελίδας του Προγράµµατος www.pepna.gr 

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

3.4 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. 

3.5 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 
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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 θα πρέπει 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 
προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 
ΕΣΠΑ 2014-2020 – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕ∆).  

4.3(α)  ∆υνατότητα χρήσης συµπληρωµατικής (διασταυρούµενης) χρηµατοδότησης ΕΤΠΑ/ΕΚΤ (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 
1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΕΚΕ∆)). Ειδικότερα, ορίζεται από την ΕΥ∆ 
το όριο του 10% για τις δαπάνες της Πράξης, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του άλλου ταµείου 
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική υλοποίηση της 
πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν.  

 4.3 (β) Ενδεικτικές Κατηγορίες ∆απανών βάσει παραστατικών  

Κατηγορία δαπάνης Περιγραφή 

Α.1 Άµεσες δαπάνες  

 
Η πιστοποίηση των επιλέξιµων άµεσων δαπανών θα γίνεται βάσει παραστατικών όπως προβλέπεται από την 
110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση. 

4.3(γ) ∆απάνες βάσει απλοποιηµένου κόστους 
  

 Κατηγορία δαπάνης Ποσοστό δαπάνης Σχόλια 

Β.4.1 ∆απάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιµων 
άµεσων δαπανών προσωπικού 

15,00%  

 

Το απλοποιηµένο κόστος αφορά δαπάνες υπολογιζόµενες σε ποσοστό 15% επί των άµεσων δαπανών προσωπικού 
(συνολικό εργασιακό κόστος) για πιστοποιηµένες δαπάνες πραγµατικής απασχόλησης.  

4.4.     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 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. 

4.5     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. Ο∆ΗΓΙΕΣ 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 αφ ενός τα στελέχη του ∆ικαιούχου για συµπλήρωση δελτίων και  
5.1.2 αφετέρου ο νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης  

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασµού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/. 

Εάν ο ∆ικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει 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/ 
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από τις 15/06/2018 00:00:00 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)  

έως τις 31/08/2018 23:59:00 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων).  

 

Επισηµαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ικαιούχου ή του κύριου 

∆ικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς ∆ικαιούχους] (ατοµικός 

λογαριασµός χρήστη του νόµιµου εκπροσώπου). Ο ∆ικαιούχος 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 «ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ» στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, Ερµούπολη 84100, εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον ∆ικαιούχο.  
  
∆εν 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 να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόµενης 

ηµεροµηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας 

πρόσκλησης.  

Η ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται µέσω της ιστοσελίδας του Προγράµµατος www.pepna.gr.   

5.3 Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π), αποτελεί την πρόταση του ∆ικαιούχου και συµπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική 
µορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συµπλήρωση των πεδίων 
του Τεχνικού ∆ελτίου 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 ∆ελτίο Πράξης: 

03. Στοιχεία που τεκµηριώνουν την αρµοδιότητα του δικαιούχου 

05. Απόφαση Αρµόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 

 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 

 21. Τεχνική περιγραφή και προϋπολογισµός δηµοπράτησης (εφόσον απαιτείται) 

 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. ∆ιοικητική Ικανότητα / Οργανωτική ∆οµή και ∆ιαδικασίες 

 61. ∆ιοικητική Ικανόττηα/ ∆ιαδικασίες διαχείρισης και υλοποίηση ςέργων 

 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Οµάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων 

 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εµπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων 

Λοιπά έγγραφα: Έγκριση σκοπιµότητας από το Υπουργείο Υγείας 

Για δράσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ) πρέπει να 

προσκοµιστεί στον φάκελο που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση έκθεση τεκµηρίωσης που περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

- Τον πάροχο της ΥΓΟΣ και το κανονιστικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει ότι έχει αρµοδιότητα για τη χορηγούµενη 

ΥΓΟΣ. 

- Την τεκµηρίωση της συγκεκριµένης ΥΓΟΣ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για 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 ∆ηµόσια Υγεία, γ) παρέχεται σε συνθήκες έλλειψης ή µη 

ικανοποιητικής ανάπτυξης της σχετικής αγοράς.  

- Αναλυτική περιγραφή της παρεχόµενης υπηρεσίας και όλων των επιµέρους σταδίων παροχής της, καθώς και 

περιγραφή των τελικών «παραδοτέων» της παρεχόµενης υπηρεσίας.  

- 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). 

- Τη γεωγραφική περιοχή που συνδέεται µε την ΥΓΟΣ. 
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- 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 αντιστοιχούν στη λήξη και τη 

διάρκεια της πράξης ανάθεσης. Η αντιστάθµιση για την παρεχόµενη ΥΓΟΣ θα αφορά αποκλειστικά στο καθαρό 

κόστος της παροχής της υπηρεσίας όπως αυτό προέκυψε από την 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 στο Τ∆Π. Η 
ανάλυση για τον υπολογισµό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε µορφή αρχείου Excel. 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο ∆ικαιούχο ή από τον κύριο ∆ικαιούχο (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 τη 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 ∆ιαχείρισης του ΕΠ σε δύο στάδια: 

 Α Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιµότητα πρότασης 

Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων  

Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την εγκεκριµένη µεθοδολογία και τα εγκεκριµένα κριτήρια από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Η 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 και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του ∆ικαιούχου, από την 

ΕΥ∆, ορίζεται µέχρι εξήντα (60) µέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης από τον ∆ικαιούχο (παρ. 2, άρθρο 

20, Ν. 4314/2014).  

6.2 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων  

Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην ΕΥ∆ 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 ∆ικαιούχο ή τον κύριο ∆ικαιούχο (στην περίπτωση 

πολλαπλών ∆ικαιούχων) και όπου απαιτείται υπογεγραµµένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της 

πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον ∆ικαιούχο.  

Η ΕΥ∆ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόµενες ενστάσεις. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης των ενστάσεων 

εγκρίνονται από τον Προϊστάµενο της ΕΥ∆ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση 

εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών και αναρτώνται στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια.  

Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριµελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται µε απόφαση 

του Προϊσταµένου της ΕΥ∆ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης.  

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν µπορούν να συµµετέχουν στελέχη της ΕΥ∆ 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 ΕΥ∆ 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 ΕΥ∆ εισηγείται την έκδοση 
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Απόφασης ένταξης της πράξης.  

6.3 Έκδοση Απόφασης ένταξης της πράξης από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, σε συνέχεια προηγούµενης θετικής 

εισήγησης του Προϊσταµένου της ΕΥ∆.  

6.4 ∆ηµοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Ε.Π.: του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, 

καθώς και του ποσού της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.  

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες 
διευκρινίσεις αρµόδια είναι η κα Αγ. Αδαµοπούλου, τηλ. 2281360824, e-mail: aadamopoulou@mou.gr και Αγγ. 
Παλαιολόγου, τηλ. 2281360819, e-mail: agelpale@mou.gr . 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 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 Τ∆Π/Υ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και 
άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepna.gr. Ο 

ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. 
και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 

 

  Πίνακας Αποδεκτών:  

• Πολυδύναµο Κέντρο ΚΕΘΕΑ, Ρόδος 

• Κινητή µονάδα, ΚΕΘΕΑ –ΟΚΑΝΑ, Ρόδος 

• ΟΚΑΝΑ 

• Κέντρο Πρόληψης Θησέας Κυκλάδων, Σύρος 

• Κέντρο Πρόληψης Θησέας Κυκλάδων, Πάρος 

• Κέντρο Πρόληψης ∆ίοδος, Ρόδος 

• Κέντρο Πρόληψης Ιπποκράτης Κως 

Συνηµµένα:  

1.Παράρτηµα Ι: Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων  
Τα παρακάτω συνηµµένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepna.gr   
 

2. Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και οδηγίες συµπλήρωσης 
3. Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης 
4. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης 
5. Οδηγός για την εκτίµηση της ∆ιαχειριστικής Ικανότητας ∆υνητικών ∆ικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020  
6. Η µε αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση µε θέµα Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας 
δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων 
αξιολόγησης πράξεων» 
7. Παράρτηµα ΙΙ : Θεσµικό πλαίσιο και Ειδικοί Όροι δράσεων πρόληψης και καταπολέµησης εξαρτήσεων 
8. ∆ελτία ταυτότητας  δεικτών πρόσκλησης 
 
 
Κοινοποίηση:  
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1. Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης - Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ,  
   - ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων - Τµήµα Κατάρτισης Π∆Ε, Νίκης 5, Πλ. Συντάγµατος, 10180, Αθήνα 
   - Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα 
   - Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, Ν. Νικοδήµου 11 & Βουλής, 105 57 Αθήνα 
   - Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα 
   - Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα 

        - Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού δράσεων ΕΚΤ, Κοραή 4, 10564 Αθήνα 

 

2. Υπουργείο Υγείας 
    Επιτελική ∆οµή  ΕΣΠΑ Τοµέα Υγείας, Γλάδστωνος 1& Πατησίων, 10677 Αθήνα 
 

Εσωτερική διανοµή: 

-Γραφείο Περιφερειάρχη 

-Πρ/νο ΕΥ∆ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

Ο δικαιούχος της πράξης αναλαµβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

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

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της πράξης και των επί µέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράµµατα 

ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και 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 Π∆Ε ο προϋπολογισµός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. 
Εφόσον, τα υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράµµατος, ο 
προϋπολογισµός της πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο Π∆Ε, µετά από σχετικό αίτηµα της ∆.Α. 
προς τη ∆∆Ε.  

Η ανάληψη της κύριας νοµικής 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 ∆Α και την άπρακτη 

παρέλευση τριών µηνών. Η παραπάνω προθεσµία ισχύει µε την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που 

αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. 

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του 
δικαιούχου από τη ∆Α και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, 
αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.  

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για 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 ταυτίζεται µε το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαµβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π σχετικά µε την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που 
αφορούν στη φυσική και οικονοµική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του 
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.  

(v) Να πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού  Συστήµατος 
ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τα δεδοµένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδοµένα και έγγραφα 
προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση του 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και 
γενικότερα τη  διαδροµή ελέγχου της πράξης. 

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

(vii) Να εφαρµόζει το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών 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 µεταβίβαση των δεδοµένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ/ΠΑΝ.  
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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, ∆οµές φροντίδας παιδιών κα) 

3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π, µέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης 
∆απανών.  

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π και στην Αρχή 
Πιστοποίησης, µετά την ολοκλήρωση της πράξης 

α) στοιχεία για τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των διατιθέµενων πόρων.  

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, στο τελευταίο ∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απανών 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 
∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) 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. 

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
(i) Να αποδέχεται τη συµπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δηµοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης 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 και 

ειδικότερα:  

α)  Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σηµαντικού µεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδοµής ή κατασκευών σε 

ορατό σηµείο από το 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 στον Κανονισµό 821/2014, αναγράφουν την ονοµασία και τον κύριο στόχο του, το έµβληµα της 

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 στην Ένωση και στο Ταµείο ή στα Ταµεία που στηρίζουν την πράξη (όταν η πράξη συγχρηµατοδοτείται 
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από περισσότερα του ενός Ταµεία, γίνεται αναφορά στα Ε∆ΕΤ). 

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 που δεν εµπίπτουν στην υποχρέωση 

πινακίδων ή πλακών. Η σήµανση χώρων και οχηµάτων γίνεται επαρκώς εµφανής εσωτερικά στο χώρο,  για 

λόγους  προστασίας των ληπτών υπηρεσιών από στιγµατισµό. 

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.  

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  
(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

η
 ∆εκεµβρίου που 

ακολουθεί την υποβολή των λογαριασµών στους οποίους περιλαµβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωµένης πράξης. 
Η ∆Α 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 ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε 
ηλεκτρονική µορφή. 

(ii) Να κοινοποιεί στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης φακέλου 
Πράξης», στο οποίο, µεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους 
τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η µορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο µε την υποβολή του 
πρώτου ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απάνης. 

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που 
τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

(iv) Να τηρεί τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωµα της συνεισφοράς 
των Ταµείων:  

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωµή ή εντός 
της προθεσµίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να µην επέλθει: 

• παύση ή µετεγκατάσταση 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 από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης 
των µακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον 
φορέα) 
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
Τα παρακάτω στοιχεία θα συµπληρώνονται από τις ∆Α ή τους ΕΦ µέσα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης, 

προκειµένου να είναι δυνατή η συµπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης από τα δεδοµένα της 

πρόσκλησης.  

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ:  

1. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (ναι/οχι): 

 
OXI 

2. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - PHASING (ναι/όχι) 

 
OXI 

3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ (ναι/όχι): 

 
ΟΧΙ 

4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ Σ∆ΙΤ (ναι/όχι): 

 
OXI 

5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΑΝ (ναι/οχι): 

 
OXI 

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ναι/οχι): 

 
ΟΧΙ 

7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ναι/όχι) 

 
OXI 

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ∆ΥΟ (ναι/όχι) 

 
OXI 

9. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (ναι/οχι): 

 
OXI 

10. ΚΟΙΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΚΤ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ: 
1. Πράξεις που υλοποιούνται πλήρως ή µερικώς είτε από Κοινωνικό Εταίρο είτε από Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση; (ναι/όχι) 

OXI 

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 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 Ι.ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΙΙ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μορφή Χρηµατοδότησης FIN 01 (ID:801) Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση  

Εδαφικός Τύπος TER 07 (ID:907) ∆εν εφαρµόζεται  

Μηχανισµός Εφαρµογής Χωρικής Παρέµβασης TDM 07 (ID:1007) ∆εν εφαρµόζεται 

∆ευτ. Τοµ. Παρέµβασης ΕΚΤ ESF 08 (ID:1108) ∆εν εφαρµόζεται 

Οικονοµική ∆ραστηριότητα ECO  20 (ID:20) ∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή Νοµός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) EL42 (ID:62 ) Νοτίου Αιγαίου  
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