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

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ  

 

 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο» 
 

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/22-4-2005), 
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), 
3. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει, 
4. Τον Ν. 2190/1994 και ιδιαίτερα την παράγραφο 3 του Αρ. 21, 
5. Τον Ν. 3064/2002 (ΦΕΚ 248 Α) «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων της γενετήσιας ελευθερίας, 
της πορνογραφίας ανηλίκων και της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και την αρωγή στα θύµατα των 
πράξεων αυτών», 
6. Τον Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α) «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια», όπως ισχύει, 
7. Τον Ν. 3500/2006 (ΦΕΚ 232 Α) «Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις». 
8. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/09.11.2015) για τη «συνέχιση λειτουργίας δοµών για την 
υποστήριξη γυναικών θυµάτων βίας». 
10. Το Π.∆. 233/2003 (ΦΕΚ 204 Α) «Προστασία και αρωγή στα θύµατα των εγκληµάτων του άρθρου 323, 349, 351 του 
Ποινικού Κώδικα κατά το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002 (ΦΕΚ Α΄248)». 
11. 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, 
12. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό C (2014) 10179/18.12.2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Νοτίου 
Αιγαίου» 
13. Τη µε αρ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας 
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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. 
14. Την υπ’ αριθµ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση µε τίτλο «Ρυθµίσεις για τις πληρωµές των 
δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Π∆Ε (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – 
ΦΕΚ 2573Β’)» (Α∆Α:  ΒΖΚ54653Ο7-Υ∆6) 
15. Την από 25.06.2015 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 

Κ Α Λ Ε Ι 

Τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους   

• ∆ήµο Κω, 

• ∆ήµο Ρόδου, 

• Κέντρο Ερευνών Για Θέµατα Ισότητας - ΚΕΘΙ, (για το Συµβουλευτικό Κέντρο Σύρου) 

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

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
Κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), µε στόχο την πρόληψη και 
την καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασµός, σεξουαλική παρενόχληση, 
trafficking κ.λπ.) εκπόνησε το «Εθνικό Πρόγραµµα για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της Βίας κατά των 
Γυναικών 2009-2013», το πρώτο Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιµετώπιση της 
βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το Πρόγραµµα αυτό ενσωµατώθηκε το 2010 στο «Εθνικό Πρόγραµµα για 
την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ΓΓΙΦ προχώρησε, µεταξύ άλλων, στη δηµιουργία ενός ∆ικτύου εξήντα µίας (61) ∆οµών πανελλαδικής κάλυψης για την 
πρόληψη και καταπολέµηση της έµφυλης βίας, ως εξής: 

 
- Οριζόντιες παρεµβάσεις εθνικής εµβέλειας, που σκοπό είχαν τον συντονισµό και την παρακολούθηση της πολιτικής για 
την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, την ανάπτυξη ή/και την αναβάθµιση υπηρεσιών 
πολύπλευρης στήριξης των γυναικών (24ωρη λειτουργία τηλεφωνικής γραµµής SOS), τη συνεργασία µε αρµόδιους φορείς 
άσκησης πολιτικής, την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση αρµόδιων κρατικών και άλλων φορέων, καθώς και της κοινωνίας 
γενικότερα, την επιµόρφωση κρατικών λειτουργών καθώς και την παροχή νοµικής βοήθειας µε έµφαση στην πρόληψη και την 
καταπολέµηση της βίας, σε εθνικό επίπεδο. 
- Συµβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας στις έδρες ή/και στις µεγαλύτερες πληθυσµιακά πόλεις των 
Περιφερειών µε αντικειµενικά πληθυσµιακά και γεωγραφικά κριτήρια, προκειµένου να επιτευχθεί η µεγαλύτερη γεωγραφική 
κάλυψη της χώρας µε στόχο την υποστήριξη των γυναικών - θυµάτων βίας και την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την 
αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 
Στόχοι του ∆ικτύου ∆οµών για την πρόληψη και αντιµετώπιση της έµφυλης βίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
ήταν: 

 
-  Η ολοκληρωµένη υποστήριξη των γυναικών θυµάτων όλων των µορφών βίας και των παιδιών τους  
-  Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών µε στόχο την πρόληψη και την καταπολέµηση όλων των µορφών  
   βίας κατά των γυναικών, 
- Η ενίσχυση του ρόλου των φορέων του δηµοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και 
καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών.  

 
Σηµειώνεται, παράλληλα, ότι η ενίσχυση δοµών αντιµετώπισης της έµφυλης βίας εντάσσεται στις τοπικές πολιτικές κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης των ∆ήµων. Συγκεκριµένα, η συµβουλευτική στήριξη των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και 
βίας κατά συνοικούντων προσώπων και παράνοµης εµπορίας και διακίνησης αποτελεί αρµοδιότητα των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 75 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). 

 
Οι ανωτέρω δράσεις του ∆ικτύου ∆οµών (Συµβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας) συνεχίζουν να 
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020. 

 
Υπογραµµίζεται επίσης, ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 και σε συνέχεια των παραπάνω 
δράσεων που υλοποιήθηκαν µε χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», 
πρόκειται να υλοποιηθεί µε χρηµατοδότηση από το Ε.Π. Μεταρρύθµιση ∆ηµοσίου Τοµέα 2014-2020, πράξη που αφορά στην 
υλοποίηση οριζόντιων παρεµβάσεων εθνικής εµβέλειας µε στόχο την πρόληψη και καταπολέµηση της έµφυλης βίας. 
Οι παρεµβάσεις αυτές θα λειτουργούν συµπληρωµατικά και υποστηρικτικά στη λειτουργία του πανελλαδικού δικτύου 
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υποστηρικτικών δοµών (Συµβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες) που θα χρηµατοδοτηθεί από Πράξεις των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων των Περιφερειών. 
 
Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για συνέχιση λειτουργίας και αναβάθµιση των 
υπαρχουσών συµβουλευτικών κέντρων στη Ρόδο, στην Κω και στη Σύρο ως εξής :  

 
-Λειτουργία Συµβουλευτικού Κέντρου Σύρου µε δικαιούχο το ΚΕΘΙ και προϋπολογισµό 268.000 € 
-Λειτουργία Συµβουλευτικού Κέντρου Ρόδου µε δικαιούχο το ∆ήµο Ρόδου και προϋπολογισµό 195.000 € 
-Λειτουργία Συµβουλευτικού Κέντρου Κω µε δικαιούχο το ∆ήµο Κω και προϋπολογισµό 227.000 € 
 
Με την ένταξη των πράξεων στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου οι εν λόγω δοµές θα λειτουργήσουν στην Προγραµµατική Περίοδο 
2014-2020. 

 
1.1. Η προκηρυσσόµενη δράση αφορά στη λειτουργία – από τους ∆υνητικούς ∆ικαιούχους – των Κέντρων Συµβουλευτικής 
για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών. 

 
Στόχος των Συµβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άµεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύµατα έµφυλης βίας, η 
υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιµης σηµασίας για την ανάδειξη του ζητήµατος της έµφυλης βίας 
όλων των µορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. 
 
Η χρηµατοδότηση των Συµβουλευτικών Κέντρων καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών αφορά στην κάλυψη των 
δαπανών λειτουργίας τους (σηµειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για υποδοµές και κτιριακές παρεµβάσεις) για τρία 
έτη, µε ενδιάµεση αξιολόγηση των δοµών στους δεκαοκτώ µήνες µε στόχο τη βελτίωση του παραγόµενου έργου. 
 
Την αξιολόγηση θα αναλάβουν από κοινού ο φορέας που συντονίζει τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, και 
ειδικότερα η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης δράσεων του ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), καθώς και η Επιτελική ∆οµή 
ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ∆Α - τοµέας Εσωτερικών, για λογαριασµό της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 
 
Στο πλαίσιο των «Οριζοντίων παρεµβάσεων εθνικής εµβέλειας, µε στόχο την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των 
γυναικών», η ΓΓΙΦ σε συνεργασία µε το ΚΕΘΙ και άλλους εµπλεκόµενους φορείς αναλαµβάνουν τη διασφάλιση ενός Ενιαίου 
Συστήµατος Ποιότητας παροχής υπηρεσιών, µέσω της εκπόνησης/επικαιροποίησης εγχειρίδιων, εργαλείων 
συµβουλευτικής, καθώς και διοικητικών εγγράφων και εγγράφων τυποποίησης της λειτουργίας των δοµών (π.χ. κανονισµός 
λειτουργίας, κώδικας δεοντολογίας κ.λπ.) που απαιτούνται για τη βελτίωση της λειτουργίας των Συµβουλευτικών Κέντρων. 
 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης ο ∆ικαιούχος, θα ακολουθεί τις 
προδιαγραφές λειτουργίας όπως αυτές τίθενται, στα συνηµµένα στην παρούσα πρόσκληση έγγραφα και σύµφωνα µε τα 
εργαλεία που εκπονήθηκαν κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο (Κανονισµός Λειτουργίας, Οδηγοί / Εργαλεία 
συµβουλευτικής, Κώδικας ∆εοντολογίας, Πρωτόκολλα συνεργασίας, Οδηγός δικτύωσης, Εγχειρίδιο σεξουαλικής 
παρενόχλησης κ.α,) και όπως πρόκειται να επικαιροποιηθούν από τη ΓΓΙΦ και τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς βάσει της 
εµπειρίας που αποκτήθηκε κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, αλλά και λόγω της διεύρυνσης της οµάδας στόχου 
και των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
Ωφελούµενες από την παρέµβαση είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις µορφές ή / και 
πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. µετανάστριες, πρόσφυγες, µονογονείς, ΑµΕΑ, άνεργες κ.λπ.). Σηµειώνεται ότι δεν τίθεται κατ’ 
αρχήν περιορισµός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουµένων γυναικών.  
Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συµβουλευτικών Κέντρων θα πρέπει να συνεχίσουν να περιλαµβάνονται υποχρεωτικές 
δράσεις και υπηρεσίες που υποδεικνύονται από την αναγκαιότητα διασφάλισης του ολοκληρωµένου χαρακτήρα των 
παρεµβάσεων. 
 
Ειδικότερα, οι δράσεις υποστήριξης και αρωγής αφορούν ενδεικτικά σε: 
1. ∆ράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης και νοµικής στήριξης 
• Υπηρεσίες ενηµέρωσης και εξειδικευµένης πληροφόρησης για θέµατα έµφυλης βίας. 
• Υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής συµβουλευτικής µε την οπτική του φύλου (εξειδικευµένη συµβουλευτική των   
   γυναικών-θυµάτων βίας).  
• Υπηρεσίες νοµικής συµβουλευτικής και πληροφόρησης για δικαιώµατα των γυναικών-θυµάτων βίας, τη σχετική νοµοθεσία,  
   τις απαιτούµενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, µήνυσης κ.λπ. 
• Υπηρεσίες παραποµπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των γυναικών-θυµάτων βίας στους ξενώνες φιλοξενίας  
   κακοποιηµένων γυναικών και των παιδιών τους, στις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο κ.λπ. 
• Υπηρεσίες παραποµπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των γυναικών σε νοσοκοµεία ή σε κέντρα υγείας, σε φορείς  
   κοινωνικής πολιτικής, σε φορείς απασχόλησης, σε φορείς φύλαξης και υποστήριξης παιδιών κ.λπ.  
• Υπηρεσίες παραποµπής σε πρόγραµµα Νοµικής Βοήθειας (legal aid), που αποτελεί δράση της προτεινόµενης πράξης   
  ‘Οριζόντιες Παρεµβάσεις εθνικής εµβέλειας’. 
2. ∆ράσεις προώθησης στην απασχόληση 
• Υπηρεσίες εργασιακής συµβουλευτικής και πληροφόρησης 
• Ενέργειες δικτύωσης και σύνδεσης µε τους αρµόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης,  
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  προκειµένου να βελτιωθεί η εργασιακή κατάσταση των γυναικών που είναι θύµατα βίας ή/ και υφίστανται πολλαπλές  
  διακρίσεις και παρουσιάζουν ολοένα αυξανόµενα ποσοστά ανεργίας (ΟΑΕ∆ - ΚΠΑ, Γραφεία διασύνδεσης Πανεπιστηµίων/  
  ΑΤΕΙ, Επιµελητήρια, Εµπορικοί Επαγγελµατικοί σύλλογοι, Γραφεία προώθησης της απασχόλησης Περιφερειών και ∆ήµων,  
  Κέντρα δια βίου µάθησης 1 & 2, Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Κέντρα Κοινότητας των ∆ήµων και εξειδικευµένα Κέντρα  
  Υποστήριξης Ροµά, µεταναστών κλπ). 
• Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών πρόκειται να εκπονηθεί Οδηγός Εργασιακής Συµβουλευτικής, που θα  
  περιλαµβάνει µεθοδολογία και εργαλεία. 
3. ∆ράσεις δικτύωσης  
• ∆ικτύωση των Συµβουλευτικών Κέντρων µεταξύ τους, καθώς επίσης και µε τους Ξενώνες Φιλοξενίας και λοιπούς 
εµπλεκόµενους φορείς (πχ τηλεφωνική γραµµή SOS 15900, αστυνοµία, νοσοκοµεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ΜΚΟ κλπ) 
• ∆ικτύωση µε τα Κέντρα Κοινότητας των ∆ήµων και τα Παραρτήµατά τους 
 
Οι δράσεις δικτύωσης στις οποίες θα προβεί ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο Πλάνο δικτύωσης (βλ. 
παρακάτω) το οποίο θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη και τον Οδηγό ∆ικτύωσης (βλ. συνηµµένο). 
 
4. ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των 
γυναικών σε συνεργασία µε το οριζόντιο σχέδιο δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης που υλοποιείται από την ΓΓΙΦ και 
εντάσσεται στην πράξη: «Οριζόντιες παρεµβάσεις εθνικής εµβέλειας» για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των 
γυναικών. 
Οι δράσεις ενηµέρωσης στις οποίες θα προβεί ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο Πλάνο πληροφόρησης / 
επικοινωνίας (βλ. παρακάτω). 
 
Σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και βελτίωσης της διαδικασίας παρακολούθησης των 
ωφελούµενων, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να διασφαλίσει την παρακολούθηση της πορείας της ωφελούµενης γυναίκας 
καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής υποστηρικτικής υπηρεσίας αλλά και µετά από αυτήν, είτε από τον ίδιο τον ∆ικαιούχο 
είτε από συνεργαζόµενο Φορέα/υπηρεσία (follow up), στο πλαίσιο συνεργασίας και δικτύωσης του Συµβουλευτικού Κέντρου.  
 
Οι δικαιούχοι των Συµβουλευτικών Κέντρων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσµατική και 
αποδοτική λειτουργία του Έργου, καθώς και για την εφαρµογή της πολιτικής για θέµατα πρόληψης και καταπολέµησης της βίας 
κατά των γυναικών, δεσµεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προγραµµατική συµφωνία που θα 
υπογράψουν µε τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ και άλλους εµπλεκόµενους φορείς αναφορικά µε τις αρµοδιότητες που αναλαµβάνουν στο 
πλαίσιο του Ολοκληρωµένου ∆ικτύου δοµών υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας. Η εν λόγω Προγραµµατική Συµφωνία 
θα πρέπει να υποβληθεί από τους δυνητικούς δικαιούχους µαζί µε την αίτηση χρηµατοδότησης. 

 
Επίσης, τα Συµβουλευτικά Κέντρα θα πρέπει να συνεχίσουν να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας που 
περιγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ, όπως ίσχυαν και κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν στην πρόταση τους: 
 
α) Περιγραφή της κτιριακής υποδοµής και του εξοπλισµού (τεκµηρίωση της επάρκειάς τους και  της συµβατότητάς τους µε τις 
προδιαγραφές της δοµής, όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ, µε ιδιαίτερη έµφαση στην προσβασιµότητα/διευκολύνσεις  
για ΑµεΑ).  
β Περιγραφή της στελέχωσης της δοµής και της διαδικασίας πρόσληψης σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαιτούµενος 
αριθµός των στελεχών 
 
1.2 Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την κατάλληλη ενηµέρωση και πληροφόρηση της τοπικής κοινότητας της 
Περιφέρειας και να διασφαλίζει την τήρηση των όρων ενηµέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισµός ΕΕ 1303/2013 
(Γενικός Κανονισµός), ο Κανονισµός 1304/2013 (Κανονισµός ΕΚΤ) καθώς και ο Οδηγός ∆ηµοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 
2014-2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ως συνηµµένα στην πρόταση: 
α) Συνοπτικό πλάνο δηµοσιότητας/επικοινωνίας, και  
β) Συνοπτικό πλάνο δικτύωσης 
 
1.3 Η συλλογή των δεδοµένων που αφορούν στο δείκτη «Αριθµός ωφελουµένων», στη λειτουργία των Συµβουλευτικών 
Κέντρων και στις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τις ωφελούµενες, από την έναρξη µέχρι και τη λήξη της χρηµατοδότησης, θα 
πραγµατοποιείται από το ∆ικαιούχο µε την ενηµέρωση της υπάρχουσας Ηλεκτρονικής Βάσης ∆εδοµένων (data base) που 
χρησιµοποιείται ήδη στα Συµβουλευτικά Κέντρα και σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και οδηγίες της ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ και τις 
προδιαγραφές του προαναφερθέντος Ενιαίου Συστήµατος Ποιότητας παροχής υπηρεσιών και υφιστάµενων και 
επικαροποιηµένων εγγράφων και εργαλείων (Κανονισµός Λειτουργίας, κλπ). Ενδεικτικά τα δεδοµένα που συλλέγονται είναι: 
αίτηµα, επίπεδο εκπαίδευσης, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, τέκνα, κατάσταση απασχόλησης, είδος βίας κλπ.  
 
1.4 Η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων θα πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
Επισηµαίνεται ότι για τους δείκτες της παρούσας πρόσκλησης δεν απαιτείται η συλλογή microdata.  
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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 ή και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 

Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Νότιο Αιγαίο ΚΩ∆.  17 

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

ΚΩ∆.  4 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες  ΚΩ∆.  3 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -   
 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης ΚΩ∆. 09 

 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων και προώθηση 
των ίσων ευκαιριών ΚΩ∆. 9iii 

ΕI∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:  Βελτίωση της θέσης ανθρώπων που κινδυνεύουν από διακρίσεις, ιδίως 
των γυναικών καθώς και ατόµων µε µειωµένα προσόντα µε την αύξηση της 
απασχολησιµότητάς τους και την αντιµετώπιση προκαταλήψεων 

ΚΩ∆. 9.iii.1 

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

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροών  

Ε.Π:17 Α.Π.4 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ  

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(για ΕΚΤ, 
ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO21  
Αριθµός έργων αφιερωµένων στη 

βιώσιµη συµµετοχή και την πρόοδο 
των γυναικών στην απασχόληση 

Αριθµός 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

3   

CO22  

Αριθµός έργων που αφορούν 
δηµόσιες διοικήσεις ή δηµόσιες 

υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο 

Αριθµός 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

3   

T3413  
Αριθµός ενεργειών για την πρόληψη 
και την καταπολέµηση της βίας µε 

θύµατα γυναίκες 
Αριθµός 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

3   

05502 Αριθµός υποστηριζόµενων δοµών Αριθµός 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

3   

05503 
Αριθµός επωφελουµένων των 

υποστηριζόµενων δοµών 
Αριθµός 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

720   

 

Πίνακας 3: ∆είκτες αποτελέσµατος  

 

Ε.Π:17 
Α.Π.4 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ  

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(για ΕΚΤ, 
ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

05504 
Αριθµός δοµών που προσφέρουν 
βελτιωµένες / διευρυµένες 
υπηρεσίες 

Αριθµός 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

3   
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

3.1  Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη (όπου  συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια 
δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτική συνδροµής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα 
πρόσκληση κατανέµεται κατά πεδίο παρέµβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως:  

Πίνακας 5 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νότιο Αιγαίο ΚΩ∆: 17 

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

ΚΩ∆: 4 

ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ: - 

ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
ΤΥΠΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ/ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

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

111:Καταπολέµηση κάθε µορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων 

ευκαιριών 

9iii.1.1.1: 
Συµβουλευτικά κέντρα 
και ξενώνες φιλοξενίας 

κακοποιηµένων 
γυναικών 

Περισσότερο ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

690.000 

3.2 Η ΕΥ∆ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας 
πρόσκλησης ή/και την κατανοµή της ανά πεδίο παρέµβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε 
αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας 
ιστοσελίδας (www.pepna.gr).  

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

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1 Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 1η/12/2015. Ως 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31η/12/2022.  
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. 
81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2014) 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».  

5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, 
απαιτείται να διαθέτουν ατοµικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ: 

5.1.1 αφενός τα στελέχη του  ∆ικαιούχου για συµπλήρωση δελτίων  και  
5.1.2 αφετέρου ο νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης  

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.logon.mnec.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 www.logon.mnec.gr, πριν την υποβολή της 
αίτησης χρηµατοδότησης 

5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και µόνο η αίτηση χρηµατοδότησης υποβάλλεται 
υπογεγραµµένη ταχυδροµικά στην «ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στη 
διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, Ερµούπολη 841 00 επί αποδείξει, µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής  
ή αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) 

από τις 15/02/2016 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) 
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            έως τις 29/02/2016 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων).  

∆ε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηµατοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσµιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει 
προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 

Στην περίπτωση της άµεσης αξιολόγησης η ηµεροµηνία 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 οικείας 
ιστοσελίδας. 

5.3 Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αίτησης χρηµατοδότησης περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα:  

•  01. Αίτηση Χρηµατοδότησης 

•  02. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης 

•  03. Στοιχεία που τεκµηριώνουν την αρµοδιότητα του δικαιούχου 

•  05. Απόφαση Αρµόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 

•  30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης µε ίδια µέσα 

•  33. Έκθεση τεκµηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία 

•  60. ∆ιοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δοµής 

•  62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια οµάδας έργου 

•  63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εµπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων 

•  61. ∆ιοικητική Ικανότητα / ∆ιαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων 
•  Λοιπά έγγραφα 

α) Προγραµµατική Συµφωνία, (µνηµόνιο συνεργασίας ή άλλο διοικητικό έγγραφο) που υποχρεούται να 
υπογράψει ο δικαιούχος µε τη ΓΓΙΦ και άλλους εµπλεκοµένους φορείς 
β) Συνοπτικό πλάνο δηµοσιότητας/επικοινωνίας 
γ) Συνοπτικό πλάνο δικτύωσης 

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά 
αποκλειστικά µέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, 
εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε µορφή αρχείου τύπου pdf.  

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο 
δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην  

•  ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σάκη Καράγιωργα 22, Ερµούπολη 84100 

τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνηµµένα στην υπογεγραµµένη αίτηση χρηµατοδότησης.  

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο ή τον συντονιστή εταίρο, στην περίπτωση που η 
υλοποίηση της υποβαλλόµενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους,  σύµφωνα µε τις 
ανωτέρω απαιτήσεις του κεφαλαίου 4 η διαδικασία  για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

6.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ (ή εναλλακτικά τον Ενδιάµεσο 
Φορέα) σε δύο στάδια:  

Α’ Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιµότητα πρότασης 

Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων  

Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την εγκεκριµένη µεθοδολογία και τα εγκεκριµένα κριτήρια από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.  

Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την παρακάτω µεθοδολογία :  

Άµεση Αξιολόγηση  

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής της στην ΕΥ∆. Η 
προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου, από την 
ΕΥ∆, ορίζεται µέχρι εξήντα (60) µέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης από τον δικαιούχο. [παρ. 2, άρθρο 
20, ν. 4314/2014] 

6.2 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων 
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Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρµόδια ∆.Α. σχετικά µε τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 της ΥΑ µε αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 
(ΦΕΚ/Β/24.08.2015). 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, στην περίπτωση άµεσης 
αξιολόγησης 

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και ενυπόγραφη από το ∆ικαιούχο και όπου απαιτείται υπογεγραµµένη και 
από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον δικαιούχο.  

Η ∆.Α. πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόµενες ενστάσεις. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης των ενστάσεων 
εγκρίνονται από τον Προϊστάµενο της ∆.Α. 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 ∆.Α., εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της 
ένστασης.  

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν µπορούν να συµµετέχουν στελέχη της ∆.Α. 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’ (άµεση ή συγκριτική αξιολόγηση) γίνει 
δεκτή, η ∆.Α. προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.  

Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης, εφόσον γίνει αποδεκτή η ένσταση η πρόταση, 
επιλέγεται για χρηµατοδότηση µε βάση τη σειρά υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησής και µέχρι εξαντλήσεως της 
συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ∆.Α. εισηγείται την 
έκδοση Απόφασης Ένταξης της πράξης.  

6.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον/την Περιφερειάρχη ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ σε συνέχεια προηγούµενης 
θετικής εισήγησης του προϊσταµένου της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ.  

6.5 ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία 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, τη συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες 
διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αγάπη Αδαµοπούλου και στην κα Αγγελική Παλαιολόγου 

(τηλέφωνα 2281360824 & 2281360819 αντίστοιχα, e-mail  aadamopoulou@mou.gr & agelpale@mou.gr. 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο», 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, 
πίνακα επιλεξιµότητας δαπανών, 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:  

- ∆ήµο Ρόδου 

- ∆ήµο Κω  

- Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 
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Συνηµµένα:  

1.Παράρτηµα Ι: Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων  
2.Παράρτηµα IΙ: Προδιαγραφές λειτουργίας Συµβουλευτικών Κέντρων 

3.Παράρτηµα IΙI: Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων Πράξεων ΕΚΤ 

 

Τα παρακάτω συνηµµένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepna.gr 
3.Υπόδειγµα Αίτησης χρηµατοδότησης 
4.Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και οδηγίες συµπλήρωσης 
5.Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης 
6.Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης 
7.Οδηγός για την εκτίµηση της ∆ιαχειριστικής Ικανότητας ∆υνητικών ∆ικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020  
8.Η υπ’ αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 Υπουργική Απόφαση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης. 

9.Κανονισµός Λειτουργίας Συµβουλευτικών Κέντρων 

10. Οδηγοί / Εργαλεία συµβουλευτικής 

11.Κώδικας ∆εοντολογίας 

12.Οδηγός δικτύωσης 

13.Εγχειρίδιο σεξουαλικής παρενόχλησης 

14.Υπόδειγµα προγραµµατικής συµφωνίας του δυνητικού ∆ικαιούχου µε ΓΓΙ, ΚΕΘΙ και άλλους εµπλεκοµένους φορείς. 

  

Κοινοποίηση:  

- Υπουργείο Οικονοµίας Υποδοµών Ναυτιλίας και Τουρισµού - 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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  
 

Οι δικαιούχοι πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αναλαµβάνουν την τήρηση των παρακάτω 
υποχρεώσεων : 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρούν 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 τηρούν 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 υης 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 τους  µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης 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 διασφαλίζουν 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 λαµβάνουν 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 σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα πριν την υπογραφή του, και να 
υποβάλλει αίτηµα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής.  

(iv) Να ενηµερώνουν 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 αποστέλλουν 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 πραγµατοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού  
Συστήµατος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τα δεδοµένα και έγγραφα των πράξεων που υλοποιούν 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 των πράξεων. 

(vi) Να διασφαλίζουν 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 πραγµατοποιούν διασύνδεση των Πληροφοριακών 
Συστηµάτων του µε το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόµατη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

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

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να έχουν εγκατεστηµένο σύστηµα (είτε του φορέα τους είτε να 
έχουν πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστηµα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και µεταβίβασης 
δεδοµένων δεικτών, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων για µεµονωµένους συµµετέχοντες (microdata), όπου 
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απαιτείται, προκειµένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδοµένων των συµµετεχόντων και 
αφετέρου η έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τα εν λόγω στοιχεία.  

 Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για  την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και 
των δεδοµένων µεµονωµένων συµµετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από 
τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ∆οµές φροντίδας παιδιών 
κα).  

3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  
(i) Να λειτουργούν 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 τηρούν 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 υποβάλλουν (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 προσδιορισµό των καθαρών εσόδων για τα έργα που 
παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισµό των καθαρών εσόδων εφαρµόζεται η εν λόγω µέθοδος.  

Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισµός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη µέθοδο του κατ’ 
αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρµογή στο ποσοστό χρηµατοδότησης της πράξης 
στην τελική αίτηση πληρωµής που υποβάλλει ο δικαιούχος.  

Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειµενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίµηση των εσόδων, ο 
δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών 
από την ολοκλήρωσή της έως την προθεσµία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως µε το 
ποια χρονική στιγµή προηγείται.  

Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άµεσα έσοδα µόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν 
ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιµη δαπάνη της πράξης µειώνεται κατά τα καθαρά 
έσοδα που παρήχθησαν άµεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωµής 
που υποβάλλει ο δικαιούχος.  

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) 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, 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 αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, 
όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο 
που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
(i) Να αποδέχονται 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, καταληκτική ηµεροµηνία πράξης, συνολική επιλέξιµη δαπάνη, ποσοστό 
συχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της κατηγορίας 
παρέµβασης της πράξης.  

(ii) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII του Κανονισµού 1303/2013 και 
ειδικότερα:  

α)  Να αναρτούν 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 τοποθετούν 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. 
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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 λειτουργούν διαδικτυακούς τόπους, στους οποίους θα αναρτούν στοιχεία της πράξης, όπως σύντοµη 
περιγραφή, ανάλογης µε το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσµατα, επισηµαίνοντας τη χρηµατοδοτική 
στήριξη από την Ένωση. 

δ)   Να τοποθετούν αφίσες µε πληροφόρηση σχετικά µε την πράξη, σε πράξεις που δεν εµπίπτουν στην υποχρέωση 
πινακίδων ή πλακών. 

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

 

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  

(i) Να τηρούν και να ενηµερώνουν φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την 
ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της, συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων/εντύπων που απαιτούνται 
σε πράξεις ΕΚΤ για τη συλλογή δεδοµένων µεµονωµένων συµµετεχόντων σε αυτές, όπως ερωτηµατολόγια, υπεύθυνες 
δηλώσεις, κλπ που συµπληρώνουν οι συµµετέχοντες.  

Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς 
ελέγχους για διάστηµα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιµης δαπάνης που δεν 
υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 ∆εκεµβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασµών στους οποίους 
περιλαµβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωµένης 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 τηρούν 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. 

(iii) Να τηρούν 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  

Οι υποχρεωτικές κατηγορίες δράσεων και υπηρεσιών υποστήριξης πρέπει να συνεχίσουν να παρέχονται από τα Συµβουλευτικά 
Κέντρα όπως και κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. Οι δράσεις και υπηρεσίες αυτές υποδεικνύονται από την 
αναγκαιότητα διασφάλισης του ολοκληρωµένου χαρακτήρα των παρεµβάσεων. Επιπλέον, προστίθεται η υπηρεσία Εργασιακής 
Συµβουλευτικής, η οποία και αναλύεται παρακάτω.  

1. Ψυχοκοινωνική και νοµική στήριξη 

Στόχος της συγκεκριµένης κατηγορίας παρεχόµενων υπηρεσιών από τις δοµές είναι η πρόληψη και η καταπολέµηση της βίας κατά 
των γυναικών, όπως επίσης και η πολλαπλή υποστήριξη/αρωγή σε γυναίκες θύµατα έµφυλης βίας ή / και σε γυναίκες που 
υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. µετανάστριες, πρόσφυγες, µονογονείς, ΑµΕΑ, κ.λπ.),  

Ειδικότερα, οι δράσεις υποστήριξης και αρωγής αφορούν ενδεικτικά στα εξής: 

• Υπηρεσίες ενηµέρωσης και εξειδικευµένης πληροφόρησης για θέµατα έµφυλης βίας. 

• Υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής συµβουλευτικής µε την οπτική του φύλου (εξειδικευµένη συµβουλευτική των 
γυναικών-θυµάτων βίας).  

• Υπηρεσίες νοµικής συµβουλευτικής και πληροφόρησης για δικαιώµατα των γυναικών-θυµάτων βίας, τη σχετική νοµοθεσία, τις 
απαιτούµενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, µήνυσης κ.λπ. 

• Υπηρεσίες παραποµπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των γυναικών-θυµάτων βίας στους ξενώνες φιλοξενίας 
κακοποιηµένων γυναικών και των παιδιών τους, στις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο κ.λπ. 

• Υπηρεσίες παραποµπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των γυναικών σε νοσοκοµεία ή σε κέντρα υγείας, σε φορείς 
κοινωνικής πολιτικής, σε φορείς απασχόλησης, σε φορείς φύλαξης και υποστήριξης παιδιών κ.λπ.  

• Υπηρεσίες παραποµπής  σε πρόγραµµα Νοµικής Βοήθειας (legal aid), που αποτελεί δράση της προτεινόµενης Πράξης  
‘Οριζόντιες Παρεµβάσεις εθνικής εµβέλειας’ 

 

2. ∆ράσεις προώθησης στην απασχόληση 

• Υπηρεσίες εργασιακής συµβουλευτικής και πληροφόρησης 

• Ενέργειες δικτύωσης και σύνδεσης µε τους αρµόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
προκειµένου να βελτιωθεί η εργασιακή κατάσταση των γυναικών που είναι θύµατα βίας ή/ και υφίστανται πολλαπλές 
διακρίσεις και παρουσιάζουν ολοένα αυξανόµενα ποσοστά ανεργίας (ΟΑΕ∆ - ΚΠΑ, Γραφεία διασύνδεσης Πανεπιστηµίων/ 
ΑΤΕΙ, Επιµελητήρια, Εµπορικοί Επαγγελµατικοί σύλλογοι, Γραφεία προώθησης της απασχόλησης Περιφερειών και ∆ήµων, 
Κέντρα δια βίου µάθησης 1 & 2, Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Κέντρα Κοινότητας των ∆ήµων και εξειδικευµένα Κέντρα 
Υποστήριξης Ροµά, µεταναστών κλπ). 

• Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών πρόκειται να εκπονηθεί από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, Οδηγός 
Εργασιακής Συµβουλευτικής, που θα περιλαµβάνει µεθοδολογία και εργαλεία. 

3. ∆ράσεις δικτύωσης  

• ∆ικτύωση των Συµβουλευτικών Κέντρων µεταξύ τους, καθώς επίσης και µε τους Ξενώνες Φιλοξενίας και λοιπούς 
εµπλεκόµενους φορείς (πχ τηλεφωνική γραµµή SOS 15900, αστυνοµία, νοσοκοµεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ΜΚΟ κλπ) 

• ∆ικτύωση µε τα Κέντρα Κοινότητας των ∆ήµων και τα Παραρτήµατά τους. 

 

4. ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών σε 
συνεργασία µε το οριζόντιο σχέδιο δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης που υλοποιείται από την ΓΓΙΦ και εντάσσεται στην Πράξη: 
«Οριζόντιες παρεµβάσεις εθνικής εµβέλειας» για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών. 

Στόχος των δράσεων πρόληψης για την αντιµετώπιση της έµφυλης βίας κατά των γυναικών και των δράσεων ευαισθητοποίησης 
του κοινωνικού συνόλου είναι η µηδενική ανοχή της βίας, η έµπρακτη κατοχύρωση του δικαιώµατος των γυναικών σε µια ζωή χωρίς 
βία. Αυτό σηµαίνει αφενός ότι η κοινωνία ως σύνολο πρέπει να απορρίψει τη βία και, αφετέρου, ότι το σύνολο των πολιτών θα 
πρέπει να ενηµερωθεί για τους τρόπους αντιµετώπισης της βίας κατά των γυναικών, προκειµένου οι γυναίκες να ενθαρρυνθούν 
στην αναζήτηση στήριξης και στην αναφορά αλλά και καταγγελία περιπτώσεων βίας, καθώς και να ενδυναµωθούν, ώστε να 
διαχειρίζονται αποτελεσµατικότερα τις καταστάσεις που βιώνουν.  

Παράλληλα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ευαισθητοποίηση ειδικών οµάδων του πληθυσµού, οι οποίες είτε απειλούνται 
από βία, είτε έρχονται σε επαφή µε θύµατα βίας. Στην περίπτωση αυτή, έχει εξαιρετική σηµασία οι ειδικές αυτές οµάδες να είναι σε 
θέση να αναγνωρίσουν ή/και να διαγνώσουν την κακοποίηση, καθώς και να προσφέρουν στις γυναίκες-θύµατα την κατάλληλη 
υποστήριξη ή/και να τις παραπέµψουν στις αρµόδιες υπηρεσίες.  
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Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι δράσεις: 

• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού. 

• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης µε κοινό-στόχο τις γυναίκες – θύµατα βίας.  

• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης µε κοινό-στόχο τους/τις επαγγελµατίες δηµόσιων φορέων και των ΜΚΟ. 

• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και ανάπτυξη συνεργασιών µε επαγγελµατίες των ΜΜΕ. 

• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης µε κοινό-στόχο τον αντρικό πληθυσµό κάθε ηλικίας  

Οι δράσεις στόχο έχουν κυρίως, την προαγωγή του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών και των παιδιών τους,  
την καταπολέµηση των στερεότυπων που ανέχονται κι αναπαράγουν τη βία, αλλά και τη διάχυση της πληροφόρησης για τις 
υπάρχουσες δοµές στήριξης και προστασίας των γυναικών θυµάτων έµφυλης βίας. 

 

5. Υποδοµές και εξοπλισµός 

Οι δοµές στεγάζονται στις υπάρχουσες κτιριακές υποδοµές µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό. Σε περίπτωση µετεγκατάστασης το 
Συµβουλευτικό Κέντρο θα πρέπει να συνεχίσει να διαθέτει κτιριακή υποδοµή συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 60 τ.µ. σε 
κεντρικό σηµείο της πόλης µε εύκολη πρόσβαση (π.χ. µέσα συγκοινωνίας), ενώ θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα 
πρόσβασης /διευκολύνσεις ΑµεΑ. Αναλυτικότερα, το Συµβουλευτικό Κέντρο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Χώρο υποδοχής- χώρο βραχυπρόθεσµης παραµονής των παιδιών  

• Χώρους για ατοµικές συνεδρίες ή και οµαδικές συνεδρίες.  

• WC/ράµπες ΑµεΑ 

Για την παροχή των υπηρεσιών θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον ισάριθµες θέσεις εργασίας µε την προηγούµενη 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 (µε αντίστοιχα γραφεία, βιβλιοθήκες, καθίσµατα εργασίας και επισκεπτών, Η/Υ και σχετικό 
εξοπλισµό, καθώς και σύνδεση µε το διαδίκτυο). Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών, καθώς και 
σύστηµα κλιµατισµού, θέρµανσης και πυρασφάλειας. 

6. Στελέχωση Συµβουλευτικών Κέντρων  

Το Συµβουλευτικό Κέντρο συνεχίζει να χρηµατοδοτείται για τη λειτουργία του µε το υπάρχον προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση σε 
κάθε Συµβουλευτικό Κέντρο απασχολούνται κατ’ ελάχιστο 3 στελέχη. Σε περίπτωση που το Συµβουλευτικό Κέντρο δεν πληροί τον 
απαιτούµενο ελάχιστο αριθµό στελεχών, ο ∆υνητικός ∆ικαιούχος δεσµεύεται να προχωρήσει στην πλήρωση των κενών θέσεων 
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.    

Για την εύρυθµη και την πλέον αποτελεσµατική λειτουργία του προτείνεται η στελέχωσή του µε τις ακόλουθες ειδικότητες: 

• 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών µε εµπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ή/και συµβουλευτικής σε γυναίκες / γυναίκες θύµατα βίας. 

• 1 ΠΕ Ψυχολόγων µε εξειδικευµένη εµπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ή/και συµβουλευτικής σε γυναίκες / γυναίκες θύµατα βίας. 

• 1 ΠΕ Νοµικής µε µεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέµατα φύλου και ισότητας ή ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων.  

• 1 ΠΕ Κοινωνιολόγων/Κοινωνικής Πολιτικής µε εµπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην παροχή υπηρεσιών δικτύωσης κοινωνικών 
φορέων. (µόνο για τους ∆υνητικούς ∆ικαιούχους τους ∆ήµους Ρόδου και Κω) 

• 1 ∆Ε ∆ιοικητικού (µόνο για ∆υνητικό ∆ικαιούχο το ΚΕΘΙ) 

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι/ες µε τα παραπάνω προσόντα, δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης υποψήφιων ως 
κατωτέρω: 

- ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

- ΠΕ Ψυχολόγων 

- ΠΕ Νοµικής 

- ΠΕ Κοινωνιολόγων/Κοινωνικής Πολιτικής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ 

 

Οι δικαιούχοι πράξεων ΕΚΤ υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και σύµφωνα 
µε το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης των ∆εικτών για τη  συλλογή δεδοµένων που αφορούν στον κάθε συµµετέχοντα των 
πράξεών τους, τόσο κατά την ηµέρα εισόδου σε αυτές, η οποία είναι η ηµέρα έναρξης της υλοποίηση της πράξης (δείκτης 
εκροών) όσο και κατά την έξοδό του από αυτές (δείκτης αποτελέσµατος).  

Τα εν λόγω δεδοµένα καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστηµα είτε από τους συµµετέχοντες είτε από τους δικαιούχους ή και 
από τους φορείς υλοποίησης ή και παρόχους των υπηρεσιών την στιγµή της συλλογής τους. 

Η καταχώρηση των στοιχείων δύνανται να γίνει είτε σε εγκατεστηµένο σύστηµα του δικαιούχου είτε σε άλλο τοπικό ή κεντρικό 
σύστηµα, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι δικαιούχοι, οι φορείς υλοποίησης ή πάροχοι των υπηρεσιών  και οι συµµετέχοντες 
/ ωφελούµενοι, ανάλογα µε το επίπεδο επιλογής της καταχώρησης δεδοµένων.  

Στο ηλεκτρονικό σύστηµα, στο οποίο θα καταχωρούνται τα δεδοµένα των συµµετεχόντων / ωφελουµένων, θα υπάρχει 
δυνατότητα επεξεργασίας τους, αποθήκευσης και διαβίβασής τους στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο συλλογής των δεδοµένων των συµµετεχόντων / ωφελουµένων 
βρίσκονται στο Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης των ∆εικτών που είναι αναρτηµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.pepna.gr.  

Οι δικαιούχοι δύνανται να απευθυνθούν στα άτοµα και στα τηλέφωνα που δηλώνονται στο κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης για 
περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά µε τα δεδοµένα των συµµετεχόντων / ωφελουµένων των πράξεών τους.  

Τα δεδοµένα των συµµετεχόντων / ωφελουµένων που θα πρέπει να συλλέγονται και να καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό 
σύστηµα είναι αυτά που περιλαµβάνονται στο «Απογραφικό ∆ελτίο Ωφελουµένου κατά την είσοδο στην πράξη» και στο 
«Απογραφικό ∆ελτίο Ωφελουµένου κατά την έξοδο από την πράξη», τα οποία παρατίθενται ως συνηµµένα στο παρόν 
παράρτηµα.   
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