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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 
Ερµούπολη, 07.06.2016 
Α.Π.: 2434   

 

Κωδικός Πρόσκλησης: ΝΑΙΓ22 

Α/Α ΟΠΣ: 1493 

Έκδοση: 1/0 

 

  Προς:  

  ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

  (ενώσεις γονέων ΑµεΑ, κ.τ.λ)  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο» 

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

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόµων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Κέντρα ∆ιηµέρευσης 
– Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία» 

 

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.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 
την προγραµµατική περίοδο 2014-2020»,  

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

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

5. Τη µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015(ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015)Υπουργική Απόφαση «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»,  

6. 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), 

7. Την µε αρ. πρωτ. 1914/09.05.2016 Απόφαση Έγκρισης µε Γραπτή ∆ιαδικασία της εξειδίκευσης εφαρµογής της δράσης 
"∆ράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόµων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Κέντρα ∆ιηµέρευσης – Ηµερήσιας Φροντίδας 
Ατόµων µε Αναπηρία ", καθώς και των κριτηρίων επιλογής πράξεων, 

8. Τον Ν. 2072/1992 «Ρύθµιση επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών 
αποκατάστασης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125, τ. Α’, 23-07-1992) και ειδικότερα το κεφάλαιο Β’, άρθρο 10, 
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9. Το Π.∆. 395/1993 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και µεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας 
και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.∆.» (ΦΕΚ 166, τ. Α’, 28.09.1993), 

10. Την υπ΄αριθµ. Π4α/οικ. 4633/29.09.1993 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
«Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας-αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς 
και για τη διηµέρευση των ατόµων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2072/1992.» (ΦΕΚ 789, τ. B’, 
06.10.1993), 

11. Το Π.∆. 383/2002 «Καθορισµός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ηµερήσιας 
Νοσηλείας» (ΦΕΚ 332, τ. Α’, 30.12.2002) όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 187/2005 (ΦΕΚ 231, τ. Α’, 22.09.2005), 

12. Τον Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ? 
Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16, τ. Α΄, 23.01.2013) 
και ειδικότερα το άρθρο 9. 

13.  To N. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21,τ. Α΄, 21.02.2016). 
  

Κ Α Λ Ε Ι  

Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων  

ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ενώσεις γονέων ΑµεΑ, κ.τ.λ) που λειτουργούν: 
α) Κέντρα ∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας Φροντίδας για Άτοµα µε Αναπηρίες (Κ∆ΗΦ) που έχουν νοµίµως αδειοδοτηθεί και πληρούν 

τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, που ορίζονται στο Π.∆. 395/1993 καθώς και στο κεφάλαιο Γ της υπ’ 
αριθµ. Π4α/οικ.4633/29.09.1993 απόφασης της Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

β) Λοιπά Κέντρα που έχουν νοµίµως αδειοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συναφών προς τα Κέντρα ∆ιηµέρευσης - 
Ηµερήσιας Φροντίδας.  

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

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
1.1. Η προκηρυσσόµενη πράξη αφορά τη χρηµατοδότηση των δικαιούχων για την υλοποίηση για 3 έτη από τα Κ∆ΗΦ / Λοιπά 
Κέντρα των κατ΄ελάχιστο παρακάτω ενεργειών: 
α) Την παροχή υπηρεσιών ηµερήσιας φροντίδας και παραµονής σε άτοµα µε αναπηρίες, οι οποίες περιλαµβάνουν: 
• Τη µεταφορά των ωφελουµένων προς και από το Κέντρο, µε µεταφορικό µέσο του δικαιούχου. 
• Τη διαµονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύµα). 
• Το πρόγραµµα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε ΑµεΑ (εργοθεραπείες, 
λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατοµικευµένου προγράµµατος του κάθε ωφελούµενου. 
• Την παροχή ατοµικής ή και οµαδικής άσκησης. 
• Την εκπαίδευσή τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκµάθηση δραστηριοτήτων καθηµερινής ζωής. 
• Τη δηµιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους. 
• Τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, πολιτισµού και άθλησης 
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται σε εργάσιµες ηµέρες από τις 7:00 π.µ. έως τις 21:00 µ.µ. και όχι πάνω από 8 ώρες για 
κάθε ωφελούµενο περιλαµβανοµένης της µεταφοράς από και προς τη δοµή. 
Οι υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να περιγράφονται / αναλύονται σε Σχέδιο παροχής υπηρεσιών 
ηµερήσιας φροντίδας και παραµονής (βλ. παρακάτω, ενότητα 5 της παρούσης), συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών που θα 
παρέχονται σε συνεργασία µε άλλους φορείς στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης (βλ. παρακάτω παράγραφο).  
β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας µε κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα 
υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δοµές παροχής παρεµφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. 
δήµους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), µε στόχο τη διασύνδεση των 
δοµών µε την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουµένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
σε τοπικό επίπεδο (βλ. επίσης Παράρτηµα ΙΙ της παρούσης).  
Οι δράσεις δικτύωσης στις οποίες θα προβεί ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο Σχέδιο δικτύωσης (βλ. 
παρακάτω, ενότητα 5 της παρούσης). 
Επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε κρατική επιχορήγηση ή αλλού είδους χρηµατοδότηση λαµβάνει ο δικαιούχος/ φορέας 
υλοποίησης από δηµόσιους φορείς ή ιδιώτες, από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους (π.χ. ΕΟΠΠΥ, κρατική επιχορήγηση από το 
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δωρεές, κτλ) δεν χρησιµοποιείται για φυσικό αντικείµενο 
που καλύπτεται και συγχρηµατοδοτείται από την παρούσα πρόσκληση.  
Σηµειώνεται ότι η πράξη είναι συµβατή µε την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής 
Πολιτείας για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και µε την Περιφερειακή Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Στόχοι της προκηρυσσόµενης πράξης είναι: 
• η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων µε αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, 
• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινοµένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισµού, και  
• η καταπολέµηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. 
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Ωφελούµενοι είναι άτοµα µε κινητικές αναπηρίες ή µε αισθητηριακές αναπηρίες ή µε νοητική υστέρηση ή µε πολλαπλές 
αναπηρίες ή µε διαφορετικού είδους αναπηρία, οι οποίοι θα λαµβάνουν τις προαναφερόµενες παρεχόµενες υπηρεσίες στα 
ανωτέρω κέντρα. 
Η επιλογή των ωφελούµενων θα πραγµατοποιείται από τον εκάστοτε δικαιούχο, κατόπιν της έκδοσης της Απόφασης Ένταξης 
από τη ΕΥ∆. Η διαδικασία επιλογής, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής, της µοριοδότησης και των λοιπών 
παραµέτρων που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσης.  
Σηµειώνεται ότι ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση των όρων προσβασιµότητας στις χρηµατοδοτούµενες 
δοµές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιµότητα των ΑµεΑ στις κτιριακές εγκαταστάσεις /υπηρεσίες του δικαιούχου για 
το σύνολο των εµπλεκοµένων στην Πράξη (ωφελούµενοι, γονείς/κηδεµόνες, προσωπικό), σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό 
εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο (βλ. επίσης Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσης). 
1.2. Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την κατάλληλη ενηµέρωση και πληροφόρηση της τοπικής κοινότητας της 
Περιφέρειας και να διασφαλίσει 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. Ειδικότερα, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση των όρων που 
θέτει το Παράρτηµα 5 του παραπάνω Οδηγού (βλ. Παράρτηµα ΙV της παρούσας). 
1.3. Η συλλογή των δεδοµένων που αφορούν στον δείκτη «Αριθµός ωφελουµένων», στη λειτουργία των 
συγχρηµατοδοτούµενων δοµών και στις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους ωφελούµενους, από την έναρξη µέχρι και τη λήξη 
της χρηµατοδότησης, θα πραγµατοποιείται από τον ∆ικαιούχο. 
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. Για την απόκτηση της σχετικής άδειας 
µεριµνούν οι υπόχρεοι φορείς µε την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας). 
Εν τούτοις, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συλλέγουν και να τηρούν στατιστικά δεδοµένα τόσο των ωφελούµενων όσο και των 
δυνητικά ωφελούµενων (αιτούµενοι), µε στόχο να διευκολύνεται η παρακολούθηση και η υποβοήθηση της οµάδας-στόχου σε 
τοπικό επίπεδο, των συνεργειών µε άλλες δράσεις σε τοπικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των συγχρηµατοδοτούµενων 
από το ΕΚΤ (π.χ. Κέντρα Κοινότητας), καθώς και της διαδικασίας αξιολόγησης. Ενδεικτικά, τα δεδοµένα που συλλέγονται είναι 
δηµογραφικά στοιχεία (π.χ. φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, κτλ), είδος αναπηρίας, δραστηριότητες, κλπ. (βλ. επίσης 
Παράρτηµα ΙΙ). 
Επισηµαίνεται ότι για τους δείκτες της παρούσας πρόσκλησης δεν απαιτείται η συλλογή microdata. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στον ακόλουθο θεµατικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, 
ειδικό στόχο, κατηγορία περιφέρειας. 

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 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9iii 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΔΑ: 7Ι0Ι7ΛΞ-Τ9Ω
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05502  Αριθµός υποστηριζόµενων δοµών Αριθµός 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

1   

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

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

05503  
 Αριθµός επωφελουµένων των 

υποστηριζόµενων δοµών 
Αριθµός 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

20 10 10 

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

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO16  Συµµετέχοντες µε Αναπηρία Αριθµός 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

20   

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

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T3411  

Μειονεκτούντα άτοµα (δηλ. 
συµµετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά 

ανέργων ή ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων µε συντηρούµενα τέκνα ή 

που ζουν σε µονοπρώσωπα νοικοκυριά 
µε συντηρούµενα τέκνα ή µετανάστες, 

άτοµα µε αλλοδαπής προέλευσης, 
µειονότητες (συµπεριλαµβανοµ 

Άτοµα 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

20 10 10 

 
Πίνακας 3: ∆είκτες αποτελέσµατος 

  

 
Ε.Π:1
7 

Α.Π.4 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9iii 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CR05  

Μειονεκτούντα άτοµα που 
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 

εργασίας, που συµµετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν 

εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης 

τους αυτοαπασχόλησης, αµέσως µετά τη 
λήξη της συµµετοχής τους 

Αριθµός 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

20  10 10 

 

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 κοινοτικής συνδροµής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την 
παρούσα πρόσκληση κατανέµεται κατά πεδίο παρέµβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως:  

ΑΔΑ: 7Ι0Ι7ΛΞ-Τ9Ω



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

 

 

 
 Σελίδα 5 

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.1.1.4:∆ράσεις για τη βελτίωση 
της θέσης ατόµων που 

κινδυνεύουν από διακρίσεις - 
Κέντρα ∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας 
Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

567.000 

3.2 Η ∆.Α. 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 (ιστοσελίδας του ΕΠ).  

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

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 
31η/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. 
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».  

4.4 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιµότητας. 

-  
∆ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν οι φορείς που αναφέρονται ως δικαιούχοι, εφόσον πληρούν σωρευτικά 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
- Είναι ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φιλανθρωπικά Σωµατεία, Σύλλογοι Γονέων, Κηδεµόνων ΑµεΑ, 

Αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, Κοινωφελή Ιδρύµατα, Κοινωφελείς επιχειρήσεις του Ν. 3463/2006, 
κ.λ.π.). 
- Λειτουργούν µία η περισσότερες από τις προαναφερόµενες δοµές και διαθέτουν για τη λειτουργία της κάθε 
δοµής την απαιτούµενη σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 
- Οι δοµές παρέχουν τις απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσίες στους ωφελούµενους για 8 ώρες 
κατ’ ελάχιστο ηµερησίως. 
Επίσης, όσον αφορά τα Λοιπά Κέντρα, σηµειώνεται ότι η συνάφεια των Λοιπών Κέντρων µε τα Κέντρα 
∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας Φροντίδας, στο πλαίσιο της παρούσας, προσδιορίζεται: 
α) ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες, από την παροχή συνολικά υπηρεσιών ηµερήσιας φροντίδας και 
παραµονής, µεταφοράς των άµεσα ωφελουµένων προς και από το Κέντρο, εργοθεραπείας – απασχόλησης, 
ατοµικής-οµαδικής άσκησης και αναψυχής κ.λπ., και  
β) ως προς το προσωπικό και τους χώρους, από την απασχόληση ανάλογου προσωπικού και τη διάθεση 
ανάλογων χώρων µε τα Κέντρα ∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας Φροντίδας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
Π4α/οικ.4633/29-9-1993, κεφάλαιο Γ (ΦΕΚ 789Β) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης για την παροχή 
ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διηµέρευση των ατόµων» που περιγράφονται στο άρθρο 10 
παρ. 2 του Ν. 2072/1992. 
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4.5 ∆απάνες βάσει απλοποιηµένου κόστους 
  

  

Κωδικός δαπάνης Περιγραφή 
Μονάδα 

µέτρησης 
Μοναδιαίο κόστος 

 Β.1 - ∆απάνες βάσει τυποποιηµένης 
κλίµακας κόστους ανά µονάδα  

  
ευρώ ανά µήνα ανά 
ωφελούµενο 

800,00 

 
Μέθοδος µοναδιαίου κόστους: µηνιαίο κόστος ανά ωφελούµενο. 

 
Το επιλέξιµο κόστος για την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 800 € µηνιαίως ανά ωφελούµενο, λαµβάνοντας υπόψη το 
ισχύον θεσµικό πλαίσιο για το ύψος νοσηλίου των Κ∆ΗΦ που παρέχεται από τον ΕΟΠΠΥ και, ειδικότερα, το Π.∆. 383/2002 
«Καθορισµός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ηµερήσιας Νοσηλείας» (ΦΕΚ 
332, τ. Α’, 30-12-2002) όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 187/2005 (ΦΕΚ 231, τ. Α’, 22-09-2005).  

Βάσει του παραπάνω µοναδιαίου κόστους, τον αριθµό των επωφελούµενων από την πράξη και των µηνών παροχής 
υπηρεσιών ηµερήσιας φροντίδας και παραµονής ανά ωφελούµενο που δηλώνει ο δικαιούχος στην πρόταση του, οι δικαιούχοι 
θα πρέπει να υπολογίσουν τη δηµόσια δαπάνη σε επίπεδο Πράξης και Υποέργων. 

∆εν απαιτείται η προσκόµιση παραστατικών δαπανών (συµβάσεις, τιµολόγια, δικαιολογητικά πληρωµής). 

Για την τεκµηρίωση υλοποίησης της πράξης και της παροχής υπηρεσιών που ενσωµατώνονται στο φυσικό της αντικείµενο 
απαιτείται η προσκόµιση των δικαιολογητικών εγγράφων που τεκµηριώνουν την υλοποίηση της πράξης σύµφωνα µε τις 
προσδιοριζόµενες προδιαγραφές (π.χ. λειτουργία του Κ∆ΗΦ και παροχή των υπηρεσιών), όπως αυτές θα αποτυπωθούν στην 
Απόφαση Ένταξης και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.6 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: 

4.6.1 αφ ενός τα στελέχη του ∆ικαιούχου για συµπλήρωση δελτίων και  
4.6.2 αφετέρου ο νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης  

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση 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 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 στην «ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στη διεύθυνση Σάκη 
Καράγιωργα 22, Ερµούπολη 84100 

από τις 08/06/2016 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)  

έως τις 29/07/2016 (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, 
 1.Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της ∆οµής (αρχική και τυχόν τροποποιήσεις).  
Για τα λοιπά Κέντρα, σε περίπτωση που στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δεν αναφέρεται το είδος των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, το προσωπικό (αριθµός και ειδικότητες) και οι χώροι που διαθέτουν, η άδεια θα 
συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του προσφέροντος, στην οποία αυτά (παρεχόµενες 
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υπηρεσίες, αριθµός και ειδικότητες προσωπικού, διατιθέµενοι χώροι) θα περιγράφονται αναλυτικά. 
2.Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης (π.χ. ισχύον καταστατικό ίδρυσης ή συστατική πράξη του 
υποψηφίου, που λειτουργεί τη δοµή και σχετικό ΦΕΚ δηµοσίευσης, όπου κατά το Νόµο απαιτείται, έγγραφο/α 
συγκρότησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του υποψηφίου και ορισµού διαχείρισης και εκπροσώπησης του 
υποψηφίου).  
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του υποψηφίου, τυχόν σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, συστατικών πράξεων κλπ., το πρόσωπο που δεσµεύει νόµιµα τον υποψήφιο 
(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.).  

•  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 

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

•  62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια οµάδας έργου 

•  63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εµπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων 

•  Λοιπά έγγραφα, 
 i. Σχέδιο παροχής υπηρεσιών ηµερήσιας φροντίδας και παραµονής (βλ. Παράρτηµα ΙΙ) 

ii. Συνοπτικό Σχέδιο δικτύωσης (βλ. Παράρτηµα ΙΙ) 
iii. Υπεύθυνη ∆ήλωση του δικαιούχου του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 που να αναφέρει ότι δεν θα λαµβάνει 
οποιαδήποτε επιπρόσθετη κρατική επιχορήγηση ή αλλού είδους χρηµατοδότηση από δηµόσιους φορείς ή ιδιώτες, 
από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους (π.χ. ασφαλιστικός φορέας /ΕΟΠΠΥ, κρατική επιχορήγηση από το Υπ. 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δωρεές, κτλ) η οποία θα χρησιµοποιηθεί για την 
κάλυψη του ίδιου φυσικού αντικειµένου και δαπανών που θα καλυφθεί και συγχρηµατοδοτηθεί από την παρούσα 
πρόσκληση. 

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 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 :  

Συγκριτική Αξιολόγηση  

Η προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου, από τη 
∆ιαχειριστική Αρχή, ορίζεται µέχρι εξήντα (60) µέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προτάσεων. 
[παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014] Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε 
φθίνουσα σειρά µε βάση τη βαθµολογία τους.  

6.2 Έκδοση πίνακα κατάταξης αξιολογηµένων προτάσεων  

6.3 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων 

Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρµόδια Ε.Υ.∆. σχετικά µε τα αποτελέσµατα της 
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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) του Προσωρινού Πίνακα κατάταξης αξιολογηµένων προτάσεων που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης, 
στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης  

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

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

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν µπορούν να συµµετέχουν στελέχη της Ε.Υ.∆. 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 Ε.Υ.∆. προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.  

Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης, στην περίπτωση εφαρµογής συγκριτικής αξιολόγησης, 
µε την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων οι προτάσεις για τις οποίες γίνεται αποδεκτή η ένσταση προστίθενται 
στον πίνακα κατάταξης στη σειρά που τους κατατάσσει η βαθµολογία τους, προκειµένου να προκύψει ο Οριστικός 
Πίνακας κατάταξης αξιολογηµένων προτάσεων. 

6.4 Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης αξιολογηµένων προτάσεων, µετά την εξέταση των υποβαλλόµενων 
ενστάσεων. 

6.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου σε συνέχεια προηγούµενης θετικής 
εισήγησης του προϊσταµένου της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ.  

6.6 ∆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, την 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 

Συνηµµένα:  

1.Παράρτηµα Ι: Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων  

2.Παράρτηµα ΙΙ: Προδιαγραφές Υλοποίησης της Πράξης 

3.Παράρτηµα ΙΙΙ: για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιµότητας στα άτοµα µε 

αναπηρία» 
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4.Παράρτηµα ΙV: Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ στη στρατηγική επικοινωνίας των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων  

 

Τα παρακάτω συνηµµένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepna.gr   

5.Υπόδειγµα Αίτησης χρηµατοδότησης 
6.Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και οδηγίες συµπλήρωσης 
7.Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης 

8.Υπόδειγµα Σχεδίου Απόφασης Εκτέλεσης µε ίδια µέσα  

9.Οδηγός Αξιολόγησης  

10.Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης 

11.Οδηγός για την εκτίµηση της ∆ιαχειριστικής Ικανότητας ∆υνητικών ∆ικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 

12.Υποδείγµατα που τεκµηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ικανότητα του δικαιούχου  
13.Η υπ’ αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 Υπουργική Απόφαση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης. 

Κοινοποίηση:  

1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης 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 

        2. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , ∆/νση Προστασίας ΑµεΑ 

           Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ, Κοραή 4, 10564 Αθήνα 

 

 

   Εσωτερική διανοµή: 
-Γραφείο Περιφερειάρχη 

-Προϊστάµενο ΕΥ∆ 
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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 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 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. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την 
απόφαση αυτεπιστασίας.   

(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.  
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(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 
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 
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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. 

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.  

στ) - 

 
 

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 ΙΙ: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  

Η διαδικασία επιλογής των ωφελούµενων περιλαµβάνει τα εξής 3 στάδια: 

1.1. ∆ηµοσιοποίηση της Πράξης προς τους ωφελούµενους 

Ο δικαιούχος απαιτείται να µεριµνήσει για τη δηµοσιοποίηση της Πράξης και την ενηµέρωση/πληροφόρηση των εν 
δυνάµει ωφελούµενων στη γεωγραφική περιοχή όπου αυτή θα εφαρµοστεί. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο δικαιούχος θα πρέπει να εκδώσει σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία θα 
πρέπει κατ΄ ελάχιστο να αναφέρεται η χρονική διάρκεια υποβολής αιτήσεων, ο αριθµός ωφελουµένων, η διαδικασία 
επιλογής και µοριοδότησης των ωφελουµένων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και πληροφορίες 
για το πρόγραµµα, οι παρεχόµενες υπηρεσίες και η διάρκειά του.  

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ωφελούµενους για συµµετοχή στην Πράξη απαιτείται κατ’ 
ελάχιστο: 

• Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα για όλο το διάστηµα που ο φορέας θα δέχεται αιτήσεις, 

• Να αποσταλεί και να αναρτηθεί στους Ο.Τ.Α. (∆ήµους, Περιφέρεια) και, ειδικότερα, στις κοινωνικές υπηρεσίες 
των ∆ήµων και της Περιφέρειας της γεωγραφικής περιοχής κάλυψης της πράξης, 

• Να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.µεΑ και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.µεΑ. 

• Να αποσταλεί και να αναρτηθεί σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, 
συµπεριλαµβανοµένων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.) και των παραρτηµάτων 
τους. 

• Να αποσταλεί στη ∆/νση Προστασίας ΑΜΕΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  

Σηµειώνεται ότι ο δικαιούχος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συνεργασίας και επικοινωνίας µε 
τα ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης /θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, κ.α. της περιοχής τους και ενηµέρωσης τους, προκειµένου 
τα τελευταία να ενηµερωθούν και να δροµολογήσουν τις απαιτούµενες ενέργειες / διαδικασίες συµµετοχής των 
διαβιούντων σε αυτά στην πράξη (π.χ. ενηµέρωση γονέων /νόµιµων κηδεµόνων ή εκπροσώπων, διερεύνηση 
δυνητικών ωφελουµένων που δύνανται να συµµετέχουν σε Κ∆ΗΦ/λοιπό κέντρο, κτλ). 

Επίσης, σηµειώνεται ότι, στον φάκελο της πράξης θα πρέπει να τηρείται όλη η σχετική επιστολογραφία (έντυπη και 
ηλεκτρονική αλληλογραφία, αναρτήσεις, κτλ) καθώς και τυχόν σχετικό ενηµερωτικό υλικό, έτσι ώστε να 
επαληθεύεται η διαδροµή δηµοσιοποίησης και ενηµέρωσης των ενδιαφερόµενων φορέων και ωφελουµένων. 

 

1.2. Υποβολή αίτησης από τους ωφελούµενους  

Οι δυνητικά ωφελούµενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο σηµείο 1.1. της παρούσης, θα πρέπει να υποβάλουν στον 
δικαιούχο σχετική αίτηση υποβολής µε συνηµµένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω). 

Η χρονική διάρκεια υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να συµβαδίζει µε τη χρονική διάρκεια των ενεργειών 
δηµοσιοποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούµενο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του (δικαστικό συµπαραστάτη, 
επίτροπο ή ασκούντα την επιµέλειά του). Ειδικότερα, για τους ωφελούµενους που διαβιούν σε ιδρύµατα κλειστής 
περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί νόµιµος εκπρόσωπός του, την αίτηση δύναται να την υποβάλει ο νόµιµος 
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εκπρόσωπος του αρµόδιου φορέα, συνοδευόµενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρµόδιου οργάνου 
του ιδρύµατος.  

Με στόχο να τηρούνται στατιστικά στοιχεία και σε επίπεδο αιτούντων, η αίτηση θα πρέπει να περιλαµβάνει, µεταξύ 
άλλων, τα εξής: 

• Ονοµατεπώνυµο και στοιχεία επικοινωνίας (δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο) του δυνητικά ωφελούµενου. 

• Ονοµατεπώνυµο και στοιχεία επικοινωνίας (δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο) του γονέα/νόµιµου κηδεµόνα ή 
εκπροσώπου. 

• Φύλο και ηλικία ωφελούµενου. 

• Παλιός ή νέος ωφελούµενος της δοµής (αν ο δυνητικός ωφελούµενος έχει λάβει ή όχι υπηρεσίες από το Κ∆ΗΦ πριν 
τη συµµετοχή του στην εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).  

• Είδος και ποσοστό αναπηρίας. 

• Τύπος κατοικίας (ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικοτροφείο, ΣΥ∆, ιδιωτική ή οικογενειακή κατοικία, κ.α.). 

• Ασφάλιση (ναι/όχι). 

• Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης (ύπαρξη άλλου ΑΜΕΑ στην οικογένεια, µονογονεακή, κ.α.). 

• Στοιχεία εργασιακής κατάστασης γονέα / κηδεµόνα.  

Σηµειώνεται ότι, οι ωφελούµενοι, δεν θα πρέπει: 

α) να αποζηµιώνονται για τις συγχρηµατοδοτούµενες υπηρεσίες που τους παρέχονται από το Κ∆ΗΦ/λοιπό Κέντρο 
από άλλη χρηµατοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συµµετοχής τους στην πράξη, και  

β) να λαµβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κ∆ΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεµφερών υπηρεσιών, ο οποίος 
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συµµετοχής τους στην πράξη. 

 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση συµµετοχής είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση µη ύπαρξης των 
προαναφεροµένων (π.χ. περιπτώσεις ατόµων που διαβιούν σε ιδρύµατα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
ταυτοποίησης. 

Εάν ο ωφελούµενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαµονής εν ισχύ. Εάν 
είναι Έλληνας οµογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας οµογενούς.  

2. Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατοµικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σηµειώµατος εφόσον το άτοµο υποχρεούται να 
έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονοµικό έτος 2015, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που 
δεν υποχρεούται. 

3. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούµενου, εν ισχύ. 

4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. 

5. Εάν το άτοµο που είναι επιφορτισµένο µε τη φροντίδα του συγκεκριµένου ωφελούµενου (γονέας/κηδεµόνας) 
είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕ∆. 

6. Εάν το άτοµο που είναι επιφορτισµένο µε τη φροντίδα του συγκεκριµένου ωφελούµενου (γονέας/κηδεµόνας) ή 
άλλο µέλος της οικογένειας ανήκει στην οµάδα των ΑµεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της 
αναπηρίας του/τους εν ισχύ.  
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7. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).  

8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούµενου ή του νόµιµου κηδεµόνα/ 
εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι: 

α) δεν θα λαµβάνει αποζηµίωση για τις συγρχηµατοδοτούµενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το 
Κ∆ΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηµατοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συµµετοχής του στην 
πράξη, και  

β) δεν θα λαµβάνει υπηρεσίες από άλλο Κ∆ΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεµφερών υπηρεσιών, ο οποίος 
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συµµετοχής του στην πράξη. 

9. Σε περίπτωση ωφελούµενου από ίδρυµα/θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ, κ.α.: 

• Σχετική βεβαίωση του αρµόδιου οργάνου / νόµιµου εκπροσώπου του ιδρύµατος/θεραπευτηρίου/ΚΚΠΠ, κ.α. 
που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για 
την συµµετοχή του στην πράξη, θα προσκοµίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το 
ατοµικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούµενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούµενου από την 
επιστηµονική οµάδα του ιδρύµατος.  

• Συνοπτική έκθεση της επιστηµονικής οµάδας για το βαθµό προσαρµογής του ατόµου στο πρόγραµµα του 
Κ∆ΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούµενος συναινεί για τη 
συµµετοχή του στην πράξη. 

Για τους ωφελούµενους που διαβιούν σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης/θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, κ.α.  η αδυναµία 
προσκόµισης των δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σηµείων 1, 2, 4 και 7 , δύναται να καλυφθεί µε σχετική 
υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του ιδρύµατος, µετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του 
αρµόδιου οργάνου του ιδρύµατος. 

 

1.3. Επιλογή ωφελούµενων 

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο δικαιούχος θα πρέπει να προβεί στην επιλογή των 
ωφελούµενων µε τη διαδικασία µοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής: 

1. Τύπος πλαισίου διαµονής (ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο). 

2. Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούµενου. 

3. Ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα (στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε επίδοµα). 

4. Οικογενειακή κατάσταση. 

5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόµιµου κηδεµόνα. 

Για τη διαδικασία επιλογής ο δικαιούχος θα πρέπει να προβεί µε σχετική απόφαση στη σύσταση σχετικής επιτροπής 
εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής των συµµετεχόντων στην Πράξη, στην οποία συµµετέχει και ο 
Υπεύθυνος της πράξης/έργου.  

Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήµατα/στάδια: 

1) Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισµός του συνολικού αριθµού των συµµετεχόντων/θέσεων στην 
πράξη, σύµφωνα µε τον αριθµό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών.  

Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συµµετεχόντων µε τον αριθµό των ατόµων που οι 
αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) 
και εποµένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.  
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2) Επιλογή των συµµετεχόντων στην πράξη.  

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακα κατάταξης και επιλογής των ωφελουµένων της πράξης, 
συµπεριλαµβανοµένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα καταταγούν/επιλεγούν βάσει των 5 
προαναφεροµένων κριτηρίων επιλογής:  

Ειδικότερα, η µοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ 

1. Τύπος πλαισίου 
διαµονής 

Ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, θεραπευτήρια / ΚΚΠΠ, κ.α. 40 

Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δοµές (ατοµική/ οικογενειακή 
κατοικία, ΣΥ∆).  

10 

1. Ασφαλιστική ικανότητα 
Ανασφάλιστος/η 30 

Ασφαλισµένος/η 10 

2. Ύψος ατοµικού ή 
οικογενειακού 
εισοδήµατος 

Εισόδηµα κάτω από το όριο της φτώχειας * 20 

Εισόδηµα πάνω από το όριο της φτώχειας 10 

3. Οικογενειακή 
κατάσταση 

Ύπαρξη άλλου ΑµεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούµενος) 12 
Μέλη µονογονεϊκών οικογενειών 12 
Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώµενων µελών εκτός του 
ωφελούµενου). 

8 

4. Εργασιακή κατάσταση 
του γονέα /νόµιµου 
κηδεµόνα 

Άνεργος/η 10 

Εργαζόµενος/η 
5 

* Προσδιορίζεται σύµφωνα µε το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2014 ορίζεται 
σε 4.608 € για µονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόµενα κατά το 0,5 για τον σύζυγο και για 
κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Για τον 
υπολογισµό του διαθέσιµου εισοδήµατος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, 
λαµβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδηµα µετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν 
περιλαµβάνεται οποιοδήποτε επίδοµα.  

Σε περίπτωση που κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης από τη ∆.Α. έχουν δηµοσιευτεί 
από την ΕΛΣΤΑΤ νέα επικαιροποιηµένα στοιχεία, το κριτήριο προσδιορίζεται ανάλογα.  

3) Έκδοση απόφασης και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων. 

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας επιλογής, 
περιγράφοντας επίσης τις επιµέρους εργασίες/στάδια που πραγµατοποιήθηκαν.  

Κατόπιν ο δικαιούχος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων και 
ενηµέρωσης των ωφελουµένων.  

Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγών ή µη συµµετοχών από πλευράς ωφελουµένων και σε κάθε περίπτωση λόγω 
µη υπαιτιότητας του δικαιούχου, η Επιτροπή δύναται να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές χρησιµοποιώντας τους 
επιλαχόντες µε βάση τον συνολικό πίνακα κατάταξης.  

 

2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να αναλυθούν/ περιγραφούν στο σχετικό Σχέδιο παροχής υπηρεσιών ηµερήσιας 
φροντίδας και παραµονής που θα υποβάλει ο δυνητικός δικαιούχος στην ΕΥ∆ (βλ. σηµείο 5.3.vii. της παρούσας).  

Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σηµείο 1.1. της παρούσας πρόσκλησης, στο προαναφερόµενο 
Σχέδιο θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

• ∆υναµικότητα / πληρότητα της δοµής. 
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• Αριθµός ωφελούµενων (τιµή στόχος), βάσει της δυναµικότητας της δοµής και της δηλωµένης πληρότητας της 
δοµής.  

• Αναλυτική περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών, βάσει των κατ΄ελάχιστο αναφεροµένων υπηρεσιών στο 
σηµείο 1.1. της παρούσας πρόσκλησης και συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών που θα παρέχονται σε 
συνεργασία µε άλλους φορείς στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης. 

• Ενδεικτικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, το οποίο θα προσαρµόζεται ανά ωφελούµενο βάσει των αναγκών του (βλ. 
παρακάτω, εξατοµικευµένο πρόγραµµα). 

• Απαιτούµενο προσωπικό (αριθµός και ειδικότητες που θα απασχολήσει), βάσει του οποίου θα τεκµηριώνεται η 
υλοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών για το δηλωµένο αριθµό ωφελούµενων.  

Σηµειώνεται ότι θα πρέπει κατ΄ελάχιστο να τηρούνται όσα αναφέρονται στο κεφ Γ’ του υπ΄ αριθµ. Π4α/οικ. 
4633/29-09-1993 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προδιαγραφές 
λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας-αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη 
διηµέρευση των ατόµων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2072/1992.» (ΦΕΚ 789, τ. B’, 06-10-1993). 

Επίσης, σηµειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα απασχόλησης και άλλων ειδικοτήτων ανάλογα µε τις υπηρεσίες µε 
µερική ή πλήρη απασχόληση. 

 

3. ∆ΙΚΤΥΩΣΗ 

Οι δράσεις δικτύωσης θα πρέπει να αναλυθούν/ περιγραφούν στο σχετικό Σχέδιο ∆ικτύωσης που θα υποβάλει ο 
δυνητικός δικαιούχος στην ΕΥ∆ (βλ. σηµείο 5.3.viii. της παρούσας).  

Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σηµείο 1.1. της παρούσας πρόσκλησης ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναπτύξει δράσεις συνεργασίας και διασύνδεσης, κατ’ ελάχιστο µε: 

• Κοινωνικές υπηρεσίες ∆ήµων και Περιφέρειας 

• Τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας 

• Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και Παραρτήµατα αυτών (δοµές κλειστού και ανοικτού τύπου) 

• Κ∆ΗΦ του νοµού και για Αττική και Κεντρική Μακεδονία της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται ο δικαιούχος 

• Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (ΣΥ∆) 

• Τους συλλόγους ατόµων µε αναπηρία της Περιφέρειας 

 

Επίσης δύνανται να συνεργάζονται µε τους φορείς της κοινότητας, όπως: 

• Άλλες δοµές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆) 

• Κ∆ΑΠ – µεΑ 

• Εκπαιδευτικά ιδρύµατα όλων των βαθµίδων µε εστίαση στην ειδική αγωγή 

• ∆ήµους και Περιφέρεια και Οργανισµούς / Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις αυτών (πνευµατικά, αθλητικά κέντρα, 
ΚΑΠΗ. ΚΗΦΗ κα) 

• Συλλόγους πολιτιστικούς, αθλητικούς, κα 

• Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς, ΚοιΣΠΕ 

ΑΔΑ: 7Ι0Ι7ΛΞ-Τ9Ω



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

 

 

 
 Σελίδα 18 

• Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Υγείας κα 

• Κέντρα Νεότητας 

• Εκκλησιαστικά ιδρύµατα 

 

4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η διαδικασία παρακολούθησης περιλαµβάνει: 

α) τη διαδικασία παρακολούθησης των ωφελουµένων της Πράξης, και  

β) τη διαδικασία παρακολούθησης της Πράξης καθ΄αυτής. 

 

4.1. Παρακολούθηση ωφελούµενων 

Για κάθε ωφελούµενο θα πρέπει να διασφαλίζεται µια σαφής διαδροµή παρακολούθησής του, στην οποία θα πρέπει, 
µεταξύ άλλων, να συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα:  

1) Τήρηση ατοµικού φακέλου ωφελούµενου (ηλεκτρονική και έντυπη µορφή) ο οποίος θα περιλαµβάνει τα εξής: 

• Αίτηση και δικαιολογητικά συµµετοχής στην πράξη. 

• Κοινωνικό ιστορικό. 

• Στατιστικά στοιχεία και επικαιροποίησή τους. Τα στατιστικά δεδοµένα που θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να 
συλλέγει και να τηρεί ο δικαιούχος ανά ωφελούµενο, είναι τα εξής: 

- Φύλο 

- Ηλικία 

- Παλιός ή νέος ωφελούµενος της δοµής (αν ο ωφελούµενος έχει λάβει ή όχι υπηρεσίες από το Κ∆ΗΦ πριν 
τη συµµετοχή του στην εν λόγω Πράξη). 

- Είδος/κατηγορία αναπηρίας  

- Ποσοστό αναπηρίας 

- Τύπος κατοικίας (ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικοτροφείο, ΣΥ∆, ιδιωτική ή οικογενειακή κατοικία, 
κ.α.). 

- Ασφάλιση (ναι/όχι) 

- Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης (ύπαρξη άλλου ΑΜΕΑ στην οικογένεια, µονογονεακή, κ.α.). 

- Στοιχεία εργασιακής κατάστασης γονέα / κηδεµόνα. 

Υπενθυµίζεται ότι (βλ. σηµείο 1.2. του παρόντος παραρτήµατος) τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τηρούνται και 
για το σύνολο των αιτούντων.  

2) Αρχική Εκτίµηση/ αξιολόγηση του ωφελούµενου από την µέλη της διεπιστηµονικής οµάδας (εργοθεραπευτή, 
ψυχολόγο, λογοθεραπευτή κα). 
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3) ∆ηµιουργία, τήρηση και επικαιροποίηση εξατοµικευµένου προγράµµατος υπηρεσιών/ δράσεων από τη 
διεπιστηµονική οµάδα, το οποίο θα έπεται της διαδικασίας αξιολόγησης και θα συζητείται µε τον ίδιο τον 
ωφελούµενο και τους γονείς/κηδεµόνες του. 

4) Αξιολόγηση της πορείας του ωφελούµενου από διεπιστηµονική οµάδα κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του, ανά 
τρίµηνο, η οποία θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το εξατοµικευµένο πρόγραµµα του ωφελούµενου και τις σχετικές 
εκτιµήσεις από τις επιµέρους ειδικότητες οι οποίες εµπλέκονται ανά ωφελούµενο. 

5) Τελική έκθεση αξιολόγησης της συµµετοχής του ωφελούµενου µε το πέρας της συµµετοχής του στην πράξη. 

Η διεπιστηµονική οµάδα θα πρέπει, εκτός της αξιολόγησης και του εξατοµικευµένου προγράµµατος υπηρεσιών/ 
δράσεων, να καθορίζει τους στόχους για κάθε ωφελούµενο από την υλοποίηση του προγράµµατος σε συνεργασία/ή 
και ενηµέρωση του ωφελούµενου και των γονέων/κηδεµόνων.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει: 

α) να συντάσσεται σχετικό πρόγραµµα συνεδριών µε τον ωφελούµενο και τους γονείς/κηδεµόνες, και  

β) να τηρείται σχετικό τετράδιο συνεδριών και επικοινωνίας. 

Οι συνεδρίες θα πρέπει να πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον ανά τρίµηνο) ή και, σε 
περίπτωση ανάγκης, έκτακτα, οριζόµενα από η διεπιστηµονική επιτροπή, ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε 
ωφελούµενου και σε συνεργασία µαζί του ή και τους γονείς/κηδεµόνες.  

Για τους συµµετέχοντες ωφελούµενους που διαβιούν σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης απαιτείται η συνεργασία και 
ενηµέρωση του επιστηµονικού προσωπικού του ιδρύµατος. Για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων, πληροφοριών 
ο δικαιούχος θα πρέπει να χρησιµοποιεί σχετικά τυποποιηµένα έντυπα (π.χ. για τα στατιστικά στοιχεία σχετικό 
ερωτηµατολόγιο, για την αξιολόγηση σχετικό έντυπο αξιολόγησης, έντυπα τήρησης ιστορικού, εξατοµικευµένου 
προγράµµατος, κτλ). 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη αντικατάστασης (π.χ. λόγω οικειοθελούς αποχώρησης ή άλλης 
αιτίας, η θέση συµπληρώνεται βάσει του πίνακα κατάταξης επιλεγέντων και επιλαχόντων.  

 

4.2. Παρακολούθηση πράξης 

Η διαδικασία παρακολούθησης της πράξης θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης 
(βλ. σηµείο 1.1), καθώς επίσης τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και τους στόχους της πράξης, σύµφωνα µε: 

• Την απόφαση ένταξης και το εγκεκριµένο Τ∆Π /εγκεκριµένα Τ∆Υ. 

• Την απόφαση αυτεπιστασίας του αρµόδιου οργάνου του δικαιούχου. 

• Το Σχέδιο παροχής υπηρεσιών ηµερήσιας φροντίδας και παραµονής. 

• Το Σχέδιο δικτύωσης. 

• Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 

• Τα επιµέρους εξατοµικευµένα προγράµµατα και τις επιµέρους ατοµικές αξιολογήσεις από τη διεπιστηµονική 
οµάδα.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο δικαιούχος θα πρέπει να εκπονήσει, σε συνεργασία µε τη διεπιστηµονική του οµάδα και να 
δηµοσιοποιήσει: 

α) µία ενδιάµεση έκθεση υλοποίησης/αποτίµησης της πράξης, µετά το πέρας των 18 πρώτων µηνών υλοποίησης 
του φυσικού αντικειµένου, και  
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β) µία συνολική τελική έκθεση υλοποίησης/αποτίµησης της πράξης για το σύνολο της διάρκειας υλοποίησης του 
φυσικού αντικειµένου της Πράξης µε το πέρας αυτής.  

Οι παραπάνω εκθέσεις και υποβάλλονται στη ∆.Α., τις αρµόδιες αρχές της Περιφέρειας και του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (∆/νση Προστασίας ΑΜΕΑ) καθώς και στην Ε.Σ.Α.µεΑ και της 
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.µεΑ. Επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δικαιούχου. 

Επισηµαίνεται ότι, η τήρηση στατιστικών δεδοµένων της Πράξης θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε επίπεδο 
υποέργου/ων όσο και πράξης, µέσω της επεξεργασίας των τηρουµένων ατοµικών στατιστικών στοιχείων και την 
τήρηση και επικαιροποίηση ανά τρίµηνο σχετικού/ών ηλεκτρονικού/ών αρχείου/ων.  

Τα επιµέρους έγγραφα, εκθέσεις, αρχεία, καθώς και η σχετική αλληλογραφία/επιστολογραφία θα πρέπει να τηρούνται 
στον φάκελο της πράξης (ηλεκτρονικό και έντυπο).  

Σηµειώνεται ότι για το σύνολο των εντύπων/εγγράφων που τηρεί και δηµοσιοποιεί ο δικαιούχος θα πρέπει να 
τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στο σηµείο 1.2. της παρούσης. 

Επίσης, στο πλαίσιο δηµοσιότητας της Πράξης, επισηµαίνεται ότι ο δικαιούχος θα πρέπει να αναρτά πληροφορίες για 
την πράξη και στοιχεία πραγµατοποίησης του φυσικού αντικειµένου και των υλοποιούµενων δράσεων της πράξης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» 

 

(Το παρακάτω κείµενο αποτελεί τµήµα του Οδηγού Αξιολόγησης αιτήσεων χρηµατοδότησης του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020).  

Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία 

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιµότητας και τους 
κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ. 

Σηµειώνεται ότι, ανάλογα µε το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόµενης 
Πράξης, οι κάτωθι  περιπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύνανται να εφαρµόζονται συνδυαστικά. 

 

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συµπεριλαµβ. αρχαιολογικών χώρων, 
παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.  

(1) πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιµότητας (π.χ. προσβάσιµες διαδροµές, ‘οδηγοί 
τυφλών’, ράµπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.) 

(2) πρόβλεψη προσβάσιµων εξοπλισµών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, καθιστικά, εξοπλισµοί 
παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.) 

(3) πρόβλεψη σήµανσης σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ-µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή 
Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κ.λπ.) 

 

(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων  

(1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιµότητας  (σύνδεση πεζοδροµίου µε είσοδο, προσβάσιµη είσοδος, 
προσβασιµότητα εσωτερικών χώρων, διαδροµές ισόπεδες ή µε ράµπες, ικανοποιητικό άνοιγµα θυρών, 
ικανοποιητικό πλάτος διαδρόµων κ.λπ.)  

(2) πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιµότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιµακοστάσιο κ.λπ.)  

(3) πρόβλεψη προσβάσιµων χώρων υγιεινής 

(4)  πρόβλεψη χώρων αναµονής σε περίπτωση κινδύνου     

(5) πρόβλεψη σήµανσης σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ-µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, 
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κ.λπ.) 

(6) πρόβλεψη προσβάσιµων εξοπλισµών (χαµηλά γκισέ, προσβάσιµες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.) 

 

(Γ) Πρόσβαση στις µεταφορές  

(1) πρόβλεψη προσβασιµότητας σταθµών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές 
υποδοµές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων”) 
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(2) πρόβλεψη προσβασιµότητας οχηµάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα 
κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιµοι χώροι υγιεινής, προσβάσιµοι θάλαµοι, προσβάσιµοι χώροι εστίασης 
κ.λπ.)  

(3) πρόβλεψη προσβάσιµου εξοπλισµού (µηχανήµατα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική 
πληροφόρηση κοινού, τηλεµατικές εφαρµογές, ιστοσελίδες κ.λπ.) 

(4) πρόβλεψη προσβάσιµων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑµεΑ και ατόµων µειωµένης 
κινητικότητας, διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων αναγκών κ.λπ.) 

 

(∆) Πρόσβαση στις υπηρεσίες   

(1) δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνοµα από άτοµα µε αναπηρία (π.χ. άτοµα σε αναπηρικό 
αµαξίδιο ή, άτοµα τυφλά ή κωφά ή µε λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης 
ατόµων µε αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιµων ετικετών σε προϊόντα, πρόβλεψη διάθεσης αναπηρικού 
αµαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτοµα δυνάµενα να διανύσουν µικρές µόνο αποστάσεις, 
πρόβλεψη παραγγελίας µέσω προσβάσιµης ιστοσελίδας και παράδοσης εµπορευµάτων κατ’ οίκον, 
πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων µέσω SMS/ e-mail/ τηλέφωνου κ.λπ.) ή πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας 
και ενδιαµέσων’ (πχ. διερµηνείας στη νοηµατική, συνοδείας τυφλών ατόµων κ.λπ.) 

(2) πρόβλεψη προσβάσιµων, στα άτοµα µε αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούµενων], διαδικασιών 
υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιµο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης  µέσω 
συγκεκριµένης υπηρεσίας κ.λπ.). 

 

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα  

(1) συµµόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών µε τις Οδηγίες 
για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 
2.0) του διεθνή oργανισµού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο µεσαίο επίπεδο 
προσβασιµότητας “ΑΑ”, ενώ συνίσταται η συµµόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιµότητας “ΑΑΑ” 

(2) στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών που προορίζονται 
για χρήση κυρίως µέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) 
συνιστάται να λαµβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση ∆ιαδικτυακού Περιεχοµένου από 
Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C 

(3) σε περίπτωση λογισµικού user agents, δηλαδή λογισµικού που αναλαµβάνει να συλλέξει, εξάγει και 
διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τα περιεχόµενα του Ιστού, συνιστάται να λαµβάνονται 
υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιµότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 2.0) 
του W3C 

(4) σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχοµένου Ιστού, συνιστάται να λαµβάνονται 
υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιµότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility 
Guidelines 2.0) του W3C 

(5) σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών 
τόπων ή διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόµατοι πωλητές, κιόσκια πληροφόρησης κ.λπ.) 
είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασµού» 

(6) σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συµβατότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και συστηµάτων µε 
διαδεδοµένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούν τα ΑµεΑ (π.χ. 
αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήµατα αλληλεπίδρασης, µεγεθυντές οθόνης). 
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(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση  

(1) πρόβλεψη προσβάσιµων µορφών διάδοσης πληροφορίας - πληροφόρησης (όπως προσβάσιµες 
ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή Braille, 
έντυπα µε µεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, DVD µε πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερµηνείας στη 
νοηµατική,  κ.λπ.) 

(2) πρόβλεψη προσβασιµότητας πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιµων κτιριακών 
υποδοµών ως περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”, 
προσβάσιµων εντύπων και εξοπλισµού, διερµηνείας στη νοηµατική κ.λπ.) 

 

 

Σχετικό θεσµικό πλαίσιο και πρότυπα  για την προσβασιµότητα σε ΑµεΑ 

Οι παρακάτω αναφορές αφορούν στο βασικό ισχύον θεσµικό πλαίσιο, το οποίο ανάλογα µε τη φύση της 
πράξης ισχύει ταυτόχρονα µε τυχόν ισχύον ειδικό θεσµικό πλαίσιο και προδιαγραφές (π.χ. ειδική 
νοµοθεσία/ προδιαγραφές για τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, εκπαιδευτήρια, αθλητικές 
εγκαταστάσεις κ.λπ.). 

 

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον  

Α.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες” 

Α.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και  σχετικές εγκύκλιοι ΥΠΕΚΑ: Εγκύκλιος 9 µε 
Α.Π.οικ.29467/13.06.2012 “∆ιευκρινίσεις για την υποβολή µελέτης προσβασιµότητας για ΑµεΑ η οποία 
απαιτείται να εµπεριέχεται στις µελέτες που θα υποβάλλονται κατά την εφαρµογή του Νέου Οικοδοµικού 
Κανονισµού Ν.4067 (ΦΕΚ 79/Α/2012)”, Εγκύκλιος ΑµεΑ µε Α.Π.οικ 42382/16.07.2013 “ ∆ιευκρινίσεις για 
την εφαρµογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν.4067/2012), που αφορά στις ειδικές 
ρυθµίσεις για την προσβασιµότητα ΑµεΑ/εµποδιζόµενων ατόµων και Απόφαση ΥΠΕΚΑ µε Αριθ. οικ. 
55174/ΦΕΚ 2605 Β/ 15.10.2013 “∆ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις 
οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας.”  

Α.3. Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ 

Α.4. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε 
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”,  

Α.5. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΕΚ 1411 Β’ 
“Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792 Β΄) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών”,  

Α.6. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. 28492/2009 ΦΕΚ 931 Β’ “Καθορισµός των προϋποθέσεων και των 
τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των 
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, 
καθώς και  κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια”. 

 

(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων  
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Β.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες” 

Β.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ 

 

(Γ) Πρόσβαση στις µεταφορές 

Γ.1. Κανονισµοί (ΕΕ) µε αρ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010 και 181/2011 για τα δικαιώµατα των 
επιβατών 

Γ.2.  Κανονισµός (EE) µε αρ. 1300/2014 της 18ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
διαλειτουργικότητας για την προσβασιµότητα του σιδηροδροµικού συστήµατος της Ένωσης για τα άτοµα 
µε αναπηρία και άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα  

Γ.3. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες” 

Γ.4. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ”  

Γ.5. Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ    

 

(∆) Πρόσβαση στις υπηρεσίες:   

∆.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες” 

∆.2. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 “Οργανισµός φιλικός σε πολίτες µε αναπηρία –Απαιτήσεις και συστάσεις” 

 

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 

Ε.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες” 

Ε.2. N. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” 

Ε.3. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης” 

Ε.4. Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού WCAG 2.0 
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)   

Ε.5. Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση ∆ιαδικτυακού Περιεχοµένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 
(http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά)  

Ε.6. Οδηγίες Προσβασιµότητας για UserAgentsUAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγλικά) 

Ε.7. Οδηγίες Προσβασιµότητας για Συγγραφή Περιεχοµένου Ιστού ΑΤAG 2.0 
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά) 

 

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση 
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ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες”-άρθρα 2, 9 και 21 
της Σύµβασης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

(Το παρακάτω κείµενο αποτελεί το Παράρτηµα 5 του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Η διάσταση της αναπηρίας και η ένταξη της αρχής της µη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της 
προσβασιµότητας για τα ΑµεΑ, αποτυπώνεται στην Αιρεσιµότητα 1 «Καταπολέµηση των διακρίσεων» 
καθώς και στην Αιρεσιµότητα 3 «Αναπηρία» του Κανονισµού 1303/2013. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη για 
εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία στην πληροφόρηση και επικοινωνία για το ρόλο 
των Ταµείων και τις δυνατότητες χρηµατοδότησης που παρέχουν.  

Εποµένως, στα περιεχόµενα της στρατηγικής επικοινωνίας, όπως ορίζονται στον Κανονισµό 1303/2013, 
περιλαµβάνεται η περιγραφή των µέσων, που θα διατεθούν σε µορφές προσβάσιµες για τα άτοµα µε αναπηρία. Το 
Παράρτηµα αυτό δίνει βασικές κατευθύνσεις για τη σύνταξη της περιγραφής των µέσων και την υλοποίησή τους και 
βασίζεται σε πρόταση της ΕΣΑµεΑ που υποβλήθηκε στην Εθνική Αρχή Συντονισµού. 

 

1. Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιµότητας των ΑµεΑ στα µέσα πληροφόρησης 
και επικοινωνίας για το γενικό πληθυσµό  

 

1.1 Εκδηλώσεις (εκπαιδευτικά σεµινάρια, εργαστήρια, συναντήσεις, ηµερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, 
κλπ.)  

Κατά τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων λαµβάνεται µέριµνα για τα παρακάτω:  

α) ∆ηµοσιότητα για την εκδήλωση: Εκτός από τις συνήθεις ενέργειες επικοινωνίας της εκάστοτε εκδήλωσης 
(στον Τύπο, στα ηλεκτρονικά µέσα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και λοιπά µέσα), προτείνεται η πρόσκληση να 
αποστέλλεται στα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης των ατόµων µε αναπηρία, σε εθνικό επίπεδο και αναλόγως σε 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο προς διανοµή στα µέλη τους.  

Για να ληφθεί µέριµνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκδήλωση αλλά και την παρακολούθησή της από 
άτοµα µε αναπηρία:  

� Στις αιτήσεις/φόρµες συµµετοχής περιλαµβάνεται πεδίο όπου ο συµµετέχων δηλώνει ότι είναι άτοµο µε 
αναπηρία και το είδος της αναπηρίας του (κινητική, αισθητηριακή, όρασης, ακοής, κλπ.). Στην περίπτωση 
προσφοράς γευµάτων στα πλαίσια της εκδήλωσης, περιλαµβάνεται και πεδίο δήλωσης ειδικών διατροφικών 
θεµάτων (π.χ. διαβήτης κλπ.) 

� Εναλλακτικά, στην πρόσκληση/ανακοίνωση της εκδήλωσης αναφέρεται: Τηλέφωνο επικοινωνίας και 
ηλεκτρονική διεύθυνση για συµµετοχή Ατόµου/ων µε Αναπηρία:  

 

β) Επιλογή χώρου: Σε κάθε περίπτωση, επιλέγονται χώροι φιλοξενίας που παρέχουν:  

� ∆υνατότητα πρόσβασης στην αίθουσα και τους λοιπούς χώρους των εκδηλώσεων ατόµων σε αναπηρικό αµαξίδιο 
µέσω ραµπών, ανελκυστήρων ή αναβατορίων, θυρών ικανού πλάτους.  

� Πρόβλεψη προσβάσιµων χώρων υγιεινής.  

� Σήµανση προσβάσιµων εξυπηρετήσεων.  

� Πρόβλεψη θέσεων στάθµευσης οχηµάτων ΑµεΑ πλησίον του χώρου των εκδηλώσεων.  

� Πρόβλεψη θέσεων στάσης αναπηρικών αµαξιδίων µέσα στην αίθουσα.  
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� Πρόβλεψη τραπεζοκαθισµάτων µε δυνατότητα µετακίνησης, ώστε να µπορεί να δηµιουργηθεί θέση για άτοµο σε 
αµαξίδιο κλπ.  

� Στην περίπτωση συµµετοχής οµιλητή µε κινητική αναπηρία που απαιτεί χρήση αναπηρικού αµαξιδίου, παρέχεται 
δυνατότητα πρόσβασης στο πάνελ µε χρήση ράµπας.  

 

Σε περίπτωση διοργάνωσης εκθέσεων, τα εκθέµατα θα πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοια ύψη και θέσεις ώστε να 
είναι δυνατή αφενός η πρόσβαση σ’ αυτά από χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων, αφετέρου η ανεµπόδιστη διακίνηση 
ατόµων µε κινητικές αναπηρίες ή συνοδευόµενων ατόµων, δια µέσου των εκθεµάτων.  

 

γ) Παρεχόµενες υπηρεσίες κατά την εκδήλωση: Ανάλογα µε τους συµµετέχοντες και κατά περίπτωση, µπορούν 
να παρέχονται τα ακόλουθα:  

� ∆ιερµηνεία στην ελληνική νοηµατική γλώσσα και κράτηση θέσεων κωφών και βαρήκοων ατόµων, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορατότητα προς το διερµηνέα νοηµατικής. Αντίστοιχα, οι οµιλητές ενηµερώνονται ώστε να 
ακολουθούν ρυθµούς παρουσίασης που να επιτρέπουν στον διερµηνέα να ασκήσει την εργασία του. Επίσης 
σκόπιµο είναι να δίνονται εκ των προτέρων στον διερµηνέα για την προετοιµασία του, αντίγραφα των 
παρουσιάσεων / οµιλιών.  

� Πρόβλεψη παροχής έντυπου ενηµερωτικού υλικού σε προσβάσιµες µορφές (π.χ. ηλεκτρονικά αρχεία, CDs, 
έντυπα µε µεγάλους χαρακτήρες, έντυπα σε γραφή Braille κλπ.) Εναλλακτικά, το ενηµερωτικό υλικό θα 
διατίθεται ηλεκτρονικά σε προσβάσιµη ιστοσελίδα.  

� Προµήθεια µηχανήµατος µεγέθυνσης του ήχου (loop) για τα βαρήκοα άτοµα, (µπορεί να ζητηθεί από την εταιρία 
που κάνει την µικροφωνική εγκατάσταση της εκδήλωσης).  

� Πρόβλεψη ανεµπόδιστης συνοδείας τυφλών και ατόµων µε αναπηρία εν γένει από σκύλους/οδηγούς/βοηθούς ή 
πρόβλεψη ατόµων από το προσωπικό της διοργάνωσης, τα οποία θα υποστηρίξουν, σε περίπτωση που ζητηθεί, 
άτοµα µε αναπηρία (συνοδεία µέχρι τη θέση τους, κλήση µεταφορικού µέσου, υποστήριξη από/επιβίβασης κλπ.)  

� Στην περίπτωση παροχής γευµάτων να αναγράφεται από τον προµηθευτή σε καρτελάκι, η περιγραφή του 
εδέσµατος και η καταλληλότητά του για άτοµα µε ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες π.χ. διαβητικούς.  

 

1.2 Τηλεοπτικά µηνύµατα  

Κατά τον σχεδιασµό και την παραγωγή τηλεοπτικών µηνυµάτων λαµβάνεται µέριµνα ώστε αυτά να είναι προσβάσιµα 
και στους κωφούς, ή βαρήκοους/τυφλούς, ή άτοµα µε προβλήµατα όρασης, µε χρήση υποτιτλισµού, αφήγησης, 
διερµηνείας στη νοηµατική κ.α.  

 

1.3 Ραδιοφωνικά µηνύµατα  

Κατά τη µετάδοση των ραδιοφωνικών µηνυµάτων, ενδείκνυται να επιλέγεται τουλάχιστον ένας ραδιοφωνικός 
σταθµός που διαθέτει σύστηµα ραδιο-πληροφόρησης (Radio Data System - RDS), ώστε να µεταδώσει ένα κρίσιµο για 
την πρόσβαση στην πληροφόρηση τµήµα του ραδιοφωνικού µηνύµατος π.χ. Προγράµµατα απασχόλησης Τηλ. 19999 
ή www…..gr ώστε να είναι προσβάσιµο στα κωφά και βαρήκοα άτοµα.  

 

1.4 Ιστοσελίδες και ηλεκτρονικό υλικό  
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Οι ιστοσελίδες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως µε τις Οδηγίες για την 
Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιµότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 
2.0 Level AΑ και ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης», Παράρτηµα Ι – 
Ενότητα 7 «Προσβασιµότητα», ΚΥ. 49 και ΚΠ. 27).  

 

1.5 Έντυπο υλικό (φυλλάδια, ενηµερωτικά δελτία, περιοδικές εκδόσεις, οδηγοί κλπ.)  

Το έντυπο υλικό παράγεται και σε προσβάσιµες µορφές (π.χ. ηλεκτρονικά αρχεία, CDs, έντυπα µε µεγάλους 
χαρακτήρες, έντυπα σε γραφή Braille κλπ.) και διατίθεται στους συλλογικούς φορείς των ατόµων µε αναπηρία ή 
κατόπιν αιτήµατος απευθείας στα ίδια τα άτοµα µε αναπηρία.  

Εναλλακτικά, το έντυπο υλικό διατίθεται ηλεκτρονικά σε προσβάσιµη ιστοσελίδα και η ανάρτηση γνωστοποιείται 
στους συλλογικούς φορείς. 

 

2. Επιπλέον πηγές για την προσβασιµότητα των ΑµεΑ στα µέσα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας  

Στην περίπτωση της δηµοσιοποίησης στοχευµένων δράσεων για τα άτοµα µε αναπηρία, τα αρµόδια στελέχη των 
∆ιαχειριστικών Αρχών που εµπλέκονται στην εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας µπορούν να 
συµβουλεύονται τον ∆ηµοσιογραφικό Οδηγό «Θέµατα Αναπηρίας και ΜΜΕ», που έχει εκδοθεί από τη Γενική 
Γραµµατεία Επικοινωνίας - Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης 
(http://www.minpress.gr/minpress/index/currevents/publ_odigos_anapiria_mme.htm) για την αποφυγή της 
αναπαραγωγής -µέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου- εσφαλµένων αντιλήψεων σχετικά µε τα άτοµα µε 
αναπηρία.  

Για εξειδικευµένη ενηµέρωση για θέµατα προσβασιµότητας ΑµεΑ στα µέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας για 
δράσεις µε στόχο τα ΑµεΑ, υπάρχουν οι εξής πηγές:  

� Οδηγίες για τον σχεδιασµό έντυπου υλικού  

• European Blind Union “Access to information – Making your information accessible for customers with sight 
problems” (βλ. http://www.euroblind.org/resources/guidelines/nr/88 )  

• Disability Rights Commission “How to use easy Words and Pictures – Easy Read Guide” (βλ. 
https://www.st-andrews.ac.uk/media/human-resources/equality-and-diversity/EHRC%20How%20to%20
use%20easy%20words%20and%20pictures.pdf)  

� Οδηγίες για τον σχεδιασµό τηλεοπτικών µηνυµάτων  

• Making television accessible - G3ict-ITU - November 2011 (βλ. 
http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/ITU-G3ict%20Making_TV_Accessible_Report_November_
2011.pdf)  

� ∆ιαδικτυακές υπηρεσίες από φορητές συσκευές  

• Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσµίου Ιστού έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) 
http://www.w3.org/TR/mobile-bp/  

• Βέλτιστες Πρακτικές Εφαρµογών Κινητού Παγκόσµιου Ιστού (Mobile Web Application Best Practices) 
http://www.w3.org/TR/mwabp/  

Στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, οι υπεύθυνοι δηµοσιότητας των προγραµµάτων µπορούν να επικοινωνούν 
και µε τους αντιπροσωπευτικούς φορείς των Ατόµων µε Αναπηρία ( π.χ. ΕΣΑµεΑ). 
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