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Προς:  

Πίνακας Αποδεκτών 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(Ως προς την ηµεροµηνία λήξης) 

 

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 (ΕΚΤ) 

 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ράσεις διασφάλισης δηµόσιας υγείας και ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονοµική Κρίση του 
COVID-19» 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005) 
 
2. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
3. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) µε την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό C (2014) 10179/18.12.2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013, όπως ισχύει 
 
6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 «για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συµβουλίου», όπως ισχύει, 
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7. Το µε αρ. Aπόφασης C (2014) 3542 final/23.05.2014 εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης 
(Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020» 

 
8. Τη µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης « “Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα 
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων», 
 
9. Την «Εθνική Στρατηγική Υγείας και ∆ράσεις του τοµέα υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020, (http://www.moh.gov.gr/articles/health/)  
 
10. Τον N. 4486/2017 (ΦΕΚ Α΄115) «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 
 
11. Την από 18.03.2020 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης των Κρατών Μελών µε θέµα: The 
Coronavirus Response Investment Initiative and European Union Solidarity Fund support, καθώς και τα συνηµµένα σε αυτήν 
Παράρτηµα και ∆ιευκρινιστικά έγγραφα µε τη µορφή ερωταποκρίσεων 
 
12. Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  µε θέµα: "Typology ESF measures to address COVID", ως οδηγός πλοήγησης των 
«Ενδεικτικών µέτρων/ παραδειγµάτων πράξεων που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) µε σκοπό την στήριξη των 
Κρατών Μελών στην αντιµετώπιση της κρίσης του COVID-19» 
 
13. Το άρθρο 5 της από 25.02.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’ 42) «Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισµού 
της διάδοσης κορωνοϊου».  

 
14. Το άρθρο 17 της από 11.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’ 55) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του»  

 
15. Τα άρθρα 7 και 10 της από 14.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’64) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της 
ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  

 
16. Την από 20.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’68) «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης» 

 
17.  Το άρθρο 4 και το Μέρος ∆’ «∆ιατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας» της από 30.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
(ΦΕΚ Α’75)  «Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»   

 
18. Τα άρθρα 14,15,16 και 17 του Μέρους ∆’ της από13.04.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’84) «Μέτρα για την 
αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

 
19. Το υπ’ αριθ. οικ. 26331/22.04.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας: «Επενδύσεις και Μέτρα στον τοµέα των δηµόσιων 
υπηρεσιών υγείας εν όψει της επιδηµίας της νόσου COVID-19 σε όποιο κύκλο αυτής και µέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ για 
αποτελεσµατική ανταπόκριση στο σύνολο των αναγκών υγείας των Ελλήνων»  

 
20. Το υπ’ αριθ. οικ. 1356/27.02.2020 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας «Αναµόχλευση διαθεσίµων πόρων µέσω 
ΕΣΠΑ – ΕΚΤ»  

 
21. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του N.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’81) 
όπως ισχύει  

 
22. Την υπ’ αριθ.Α2α/Γ.Π.οικ.42875/08.06.2015 (Α∆Α:6Υ6Σ465ΦΥΟ-ΝΣ6) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Χαρακτηρισµός ως 
άγονων, αποµακρυσµένων, νησιωτικών και προβληµατικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» 

 
23. Την υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/06.02.2020 (ΦΕΚ Β’ 320) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας «Καθορισµός κριτηρίων επιλογής και 
διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» 

 
24. Την υπ’ αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07.02.2020 (ΦΕΚ Β’ 460) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Εσωτερικών 
«Καθορισµός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και της τήρησης 
ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της µοριοδότησης και των προσόντων 
κατά κλάδο και ειδικότητα» 
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25. Την υπ’ αριθ. Α2α/Γ.Π.οικ 24317/30.03.2016 (ΦΕΚ Β’1005)) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας « 
Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου-∆ιαδικασία τοποθέτησης επικουρικών ιατρών» 

 
26. Την υπ’ αριθ. Γ1α/ Γ.Π.οικ23088/6.04.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας : «Μέτρα για την ενδυνάµωση του ρόλου της 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στη διαχείριση της πανδηµίας του κορωνοϊού» 

 
27. Το Π.∆. 121/2017 (ΦΕΚ Α’148) «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει 

 
28. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01) 

 
29. Την υπ’ αριθ. 74391/ΕΥΚΕ 2634/13.07.2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ σχετικά µε τις «Οδηγίες σε φορείς που εµπλέκονται στη χορήγηση 
Κρατικών Ενισχύσεων» 

 
30. Τη υπ’ αριθ. 92415/ΕΥΚΕ 6282/28.08.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ µε θέµα «Οδηγίες και παρότρυνση Τήρησης ∆ιαδικασιών προς 
Φορείς που εµπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων» 
 
31. Τη µε αρ. πρωτ. 1438/25.05.2020 Απόφαση έγκρισης µε γραπτή διαδικασία της τροποποίησης της Εξειδίκευσης Εφαρµογής 
∆ράσεων του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου» 
 
32. Την υπ’ αριθ. 69684/03.07.2020 διατύπωση γνώµης της ΕΥΚΕ σχετικά µε το σχέδιο πρόσκλησης µε τίτλο «Ενίσχυση των Μονάδων 
και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας µε επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδηµίας 
COVID-19» 
 
33. Την µε αρ. πρωτ. 2053/13.07.2020 Πρόσκληση της ΕΥ∆ Νοτίου Αιγαίου µε θέµα «∆ράσεις διασφάλισης δηµόσιας υγείας και 
ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονοµική Κρίση του COVID-19» και την µε αρ. πρωτ. 2313/31.07.2020 τροποποίησή της 
 
34. Το µε αρ. πρωτ. 1596/28.08.2020 έγγραφο της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας 
  

 
Κ Α Λ Ε Ι  

Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων 
(ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): 
  

• Υπουργείο Υγείας 

• Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Υγείας 

• Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας 

• Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), Νοσοκοµεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

2
η
 Υγειονοµική Περιφέρεια  Πειραιώς & Αιγαίου, Ε.Κ.Ε.Α, Α.Ε.Μ.Υ για το ΓΝ  Θήρας, Ε.Κ.Α.Β και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)  

• Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) εποπτευόµενα από το Υπ. Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

• Φορείς Υγείας του ∆ηµοσίου 

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

Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραµµατική σύµβαση µε τους παραπάνω αναφερόµενους. 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Στην παρούσα υγειονοµική κρίση της νόσου COVID -19 τίθεται ως προτεραιότητα η πρόληψη των άµεσων κινδύνων, η συνεχής 
ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων των υπηρεσιών και η ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη, την επιτήρηση και την έγκαιρη 
και αποτελεσµατική διαχείριση συµβάντων επικίνδυνων για τη δηµόσια υγεία.   
 
Ειδικότερα προωθούνται ολοκληρωµένες δράσεις: 
1. Για την ενίσχυση της ετοιµότητας των φορέων υγείας της διαχείρισης και της ικανότητας αντιµετώπισης της υγειονοµικής κρίσης  
    σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
2. Για την ανάληψη κατάλληλων υγειονοµικών µέτρων και πολιτικών περιορισµού της διάδοσης, αντιµετώπισης της επιδηµίας,   
    περίθαλψης των κρουσµάτων, αντιµετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στις µονάδες υγείας, στο προσωπικό: 

• σε όλες τις φάσεις της υγειονοµικής κρίσης: συνεχής επαγρύπνηση – ετοιµότητα- διαχείριση της εν εξελίξει κρίσης  –    
              έλεγχος αναζωπύρωσης – διαχείριση συνεπειών 

• πρόληψη και αντιµετώπιση συνεπειών σε άτοµα µε χρόνιες νόσους  

• πρόληψης και αντιµετώπισης των αναδυόµενων κινδύνων σωµατικής και ψυχικής υγείας που ελλοχεύουν ως 
     παράπλευρες συνέπειες τόσο κατά την διάρκεια όσο και στην ύφεση µιας υγειονοµικής κρίσης. 
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     Για το λόγο αυτό η παρούσα η πρόσκληση αφορά σε δέσµη µέτρων που έχουν στόχο: 
 
   A. Ενίσχυση ∆οµών Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας και φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου  

       Αιγαίου 
 
Περιλαµβάνεται η ενίσχυση των τµηµάτων των  Νοσοκοµείων/Κ.Υ. (Νάξου, Σύρου, Θήρας, Ρόδου, Κω και Καλύµνου), του 
Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου, του Ε.Κ.Α.Β και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  µε πρόσθετο προσωπικό, επικουρικό Ι∆ΟΧ ή και µε ιδιώτες για 
24 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης επικουρικού προσωπικού (και µε δυνατότητα παράτασης αυτού), µε 
ανάληψη υπηρεσίας από τον Μάρτιο του 2020, για την αλυσίδα υπηρεσιών υποδοχής, διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου.  
Οι προσλήψεις γίνονται µε βάση το θεσµικό πλαίσιο του επικουρικού προσωπικού, όπως αυτό ισχύει και σύµφωνα µε τους 
καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από το Υπουργείο Υγείας µε βάση το πλαίσιο αυτό και το προσωπικό 
αµείβεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
Οι επαγγελµατίες υγείας που προσλαµβάνονται είναι ιατροί όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπό 
προσωπικό που συµµετέχει ή υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών υγείας στους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Οι 
παραπάνω θα υπηρετήσουν στην αλυσίδα υπηρεσιών υποδοχής-triage, διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου στα 
Νοσοκοµεία Αναφοράς και στο σύνολο των δοµών υγείας της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, προσλαµβάνονται ειδικότητες µε 
ρόλο καθοριστικό στη δοµική λειτουργία, ετοιµότητα και ανθεκτικότητα των φορέων υγείας για παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω 
της υγειονοµικής κρίσης.  
 
Η δράση αποτελεί µέρος του εθνικού σχεδιασµού του Υπουργείου Υγείας και αφορά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού 
στους φορείς και υπηρεσίες υγείας που εποπτεύουνται από το δηµόσιο για την αντιµετώπιση της Υγειονοµικής Κρίσης του 
COVID – 19, για την µείωση της επίπτωσης των συνεπειών της στην γενικότερη υγεία του πληθυσµού και στο προσωπικό των 
υπηρεσιών υγείας, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήµατος έναντι οιουδήποτε κύµατος της επιδηµίας, την 
µέριµνα για περιορισµό των συνεπειών της αξιοποιώντας το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για διαδικασίες προσλήψεων 
επικουρικού προσωπικού στον τοµέα της υγείας. Επιπλέον αναπληρώνει επαγγελµατίες από το  υγειονοµικό προσωπικό κάθε 
ειδικότητας που ασκούν το δικαίωµα άδειας ειδικού σκοπού π.χ. λόγω ευαλωτότητας,  ή σε περιπτώσεις  που τίθενται σε 
14ήµερη καραντίνα οµάδες προσωπικού λόγω επαφής µε κρούσµατα, και αξιοποιείται για την κάλυψη αναγκών της αυξηµένης 
ζήτησης υπηρεσιών από τον δηµόσιο τοµέα λόγω των περιοριστικών µέτρων που επηρέασαν σοβαρά τον ιδιωτικό τοµέα 
παροχής υπηρεσιών υγείας.  
 
Για την επιλογή του προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες των φορέων υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες ενίσχυσης προσωπικού για την αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19, όπως ζητήθηκαν 
αρµοδίως και εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της Εθνικής Νοµοθεσίας και ειδικότερα τις 
διατάξεις των Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως ισχύουν. 
 
Η υλοποίηση της δράσης πραγµατοποιείται µε περισσότερους από ένα δικαιούχους µε κύριο δικαιούχο ως συντονιστή εταίρο 
την Ε∆ΕΥΠΥ, που έχει το συντονισµό και τη γενική ευθύνη για το σύνολο της πράξης. 
 
   B. Θωράκιση της ∆ηµόσιας Υγείας στην Περιφέρεια µέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιµετώπιση της  
       επιδηµίας Covid 19 σε χώρους φιλοξενίας µετακινούµενων πληθυσµών, µεταναστών/προσφύγων. 
 
Στην παρούσα χρονική συγκυρία και υπό το πρίσµα της πανδηµίας του COVID-19, ο πληθυσµός των 
µεταναστών/προσφύγων που φιλοξενούνται στις προαναφερόµενες δοµές, αποτελούν µεν µέρος του γενικού πληθυσµού της 
χώρας, πλην όµως, οι χωροταξικές συνθήκες διαβίωσής τους δηλαδή η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ατόµων στην ίδια 
περιοχή απαιτεί τη λήψη ειδικότερων µέτρων στον τοµέα της εκκένωσης και της αποµόνωσης, για υγειονοµικούς λόγους 
µέγιστης προστασίας, τόσο της υγείας του συγκεκριµένου πληθυσµού, όσο και για την προστασία του ευρύτερου πληθυσµού. 
 
Η προσφυγική κρίση και η µαζική ροή πολιτών τρίτων χωρών έχουν δηµιουργήσει νέα δεδοµένα στη συνύπαρξη διαφορετικών 
πληθυσµιακών οµάδων εντός της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και στον τρόπο λειτουργίας βασικών τοµέων της δηµόσιας 
διοίκησης, η οποία καλείται πλέον να διαχειριστεί τις αυξηµένες ροές πληθυσµών από τρίτες χώρες, µε τρόπο που σέβεται και 
µεριµνά για τα ανθρώπινα και θεµελιώδη δικαιώµατα όλων των ατόµων που διαβιούν στη χώρα.  
 
Επισηµαίνεται ότι 43,3% των Π-Μ που εισέρχονται στην χώρα µας προέρχονται από χώρες που πλήττονται  από τον Covid19, 
όπως Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν κλπ. ενώ είναι κρίσιµης σηµασίας η διασφάλιση της βιωσιµότητας του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας, το οποίο έχει ήδη επηρεαστεί σοβαρά από την έναρξη της πανδηµίας.  
 
Η παρούσα δράση στοχεύει στη λειτουργία αναβαθµισµένων υπηρεσιών υγείας (ΠΦΥ και αυξηµένης φροντίδας) στους 
τόπους διαµονής των µετακινούµενων πληθυσµών. Ειδικότερα οι ανάγκες που καταγράφηκαν µέχρι πρότινος οξύνονται λόγω 
των προσπαθειών προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας και του περιορισµού της εξάπλωσης της επιδηµίας της νόσου COVID-19 
στο Νότιο Αιγαίο, αλλά και της ενίσχυσης του ΕΣΥ για την αντιµετώπιση των συνεπειών της νόσου στον πληθυσµό υποδοχής 
και στους πρόσφυγες και µετανάστες. 
 
Ως εκ τούτου µε προτεραιότητα την πρόληψη, την αντιµετώπιση άµεσων κινδύνων, τη συνεχή ανάπτυξη ικανοτήτων των 
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υπηρεσιών (capacity building) και την ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη, την επιτήρηση και την έγκαιρη και αποτελεσµατική 
διαχείριση συµβάντων επικίνδυνων για τη δηµόσια υγεία και τον περιορισµό των συνεπειών τους προβλέπεται η παροχή 
υπηρεσιών υγείας από Οµάδες Επαγγελµατιών Υγείας σε δοµές φιλοξενίας / συγκέντρωσης µεταναστών/προσφύγων και σε 
υποδοµές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης. 
Η παρέµβαση καλείται να δηµιουργήσει ή/και να ενισχύσει τις υφιστάµενες υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας (µέσω 
προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού, κλπ, προσωπικού) που παρέχονται στην οµάδα στόχου στις περιοχές όπου υπάρχει 
συγκέντρωση µεταναστών και προσφύγων για την προστασία από τον COVID19 και την παροχή των πρώτων υγειονοµικών 
υπηρεσιών σε περίπτωση εµφάνισης κρουσµάτων εντός των καταυλισµών. Για το λόγο αυτό οµάδες επαγγελµατιών υγείας θα 
παρέχουν υπηρεσίες σε τρία διαφορετικά επίπεδα όπως περιγράφονται παρακάτω. 
Η παροχή των υγειονοµικών υπηρεσιών στους µετανάστες και πρόσφυγες που συγκεντρώνονται στους προαναφερόµενους 
χώρους όπου οµάδα επαγγελµατιών υγείας θα παρέχει υγειονοµικές παρεµβάσεις κατά περίπτωση ως εξής: 
1. Iατρικός έλεγχος (κλινικός και κατά περίπτωση εργαστηριακός έλεγχος) και  καταγραφή σηµαντικών υγειονοµικών    
    παραµέτρων του πληθυσµού ελέγχου (entry screening). 
2. Παροχή όπου χρειάζεται άµεσης πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα παιδιών, εγκύων γυναικών και ευπαθών    
    οµάδων πληθυσµού. 
3. Λοιπές δράσεις δηµόσιας υγείας που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εµφάνισης λοιµωδών και µη νοσηµάτων. 
4. ∆ιαλογή ύποπτων κρουσµάτων µεταδιδόµενων λοιµογόνων νοσηµάτων που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη  
    δηµόσια υγεία (COVID-19, ελονοσία ιλαρά κ.λπ.) και λήψη κατάλληλων µέτρων για την αποµόνωση και την ιατρική  
    διαχείρισή τους. (Κατά την διαλογή αυτή τα διαγνωσµένα και ύποπτα περιστατικά για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες  
    ότι µπορεί να µεταδώσουν άµεσα ή έµµεσα τη νόσο, θα αποµονώνονται σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους (λυόµενοι  
    οικίσκοι  µε συνθήκες κλιµατισµού αρνητικής πίεσης). 

 
Όλα τα παραπάνω ιατρικά περιστατικά θα καταγράφονται κατηγοριοποιηµένα και θα ενηµερώνονται άµεσα οι αρµόδιες 
υγειονοµικές αρχές (Υπουργείο Υγείας/ΕΟ∆Υ/ΥΠΕ), ενώ θα αποφασίζεται η περαιτέρω αντιµετώπιση του πλέον κρίσιµου 
περιστατικού από τις υφιστάµενες δοµές ∆ευτεροβάθµιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας. 
Παράλληλα η προτεινόµενη παρέµβαση θα ενισχύσει τις υφιστάµενες υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας εντός των 
οργανωµένων δοµών στις περιοχές που αυτές υφίστανται.  
Οι οµάδες επαγγελµατιών υγείας του έργου (σε συνεργασία µε το υφιστάµενο υγειονοµικό προσωπικό που δραστηριοποιείται 
στους εν λόγω χώρους) καλούνται να υποστηρίξουν τις ανάγκες παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών γενικότερα και ειδικότερα 
την ανάσχεση εξάπλωσης λοιµωδών νοσηµάτων εντός των χώρων φύλαξης/προσωρινής διαµονής  
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα παρέχονται συγκεκριµένες υπηρεσίες υγειονοµικού χαρακτήρα µέσα στις δοµές Φιλοξενίας, ή και  
σε διακριτό αποµονωµένο χώρο που θα καθοριστεί αποκλειστικά για λόγους αποµόνωσης των πιθανών ή των κρουσµάτων 
COVID19. Πιο συγκεκριµένα προβλέπεται η δηµιουργία ζωνών αποµόνωσης του πληθυσµού σε όλες τις δοµές, που 
παρουσιάζει συµπτώµατα ή ύποπτα συµπτώµατα για την εκδήλωση λοιµώδους νόσου. Η καθορισµένη οµάδα επαγγελµατιών 
θα εργάζεται για την  περίθαλψη και κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών των ατόµων σε αποµόνωση (καραντίνα), σε ειδικούς 
χώρους εντός της δοµής.  
Σηµειώνεται ότι ως οµάδα στο έργο αυτό νοείται σύνθεση συνεργαζόµενου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (πολυκλαδική 
οµάδα) για την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών χωρίς αυτή να συγκροτείται ως συλλογικό όργανο. 
 
Ο ωφελούµενος πληθυσµός των παρεµβάσεων είναι: 
Το σύνολο του καταγεγραµµένου πληθυσµού (στοιχεία ΕΚΚΑ – Μάρτιος 2020) των µεταναστών, προσφύγων, αιτούντων 
άσυλο, µετακινούµενων πληθυσµών, αυξηµένων ροών στη χώρα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες από δράσεις 
υπηρεσιών υγείας σε όλες τις περιόδους διαχείρισης της υγειονοµικής και της προσφυγικής κρίσης µε στόχο την 
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της νόσου του COVID-19 και την ενδυνάµωση του συστήµατος υγείας, προκειµένου να 
διαχειριστεί αποτελεσµατικότερα όλα τα χρόνια και έκτακτα ιατρικά συµβάντα και περιστατικά για τις εν λόγω πληθυσµιακές 
οµάδες και εν γένει την αποτελεσµατικότερη θωράκιση της προστασίας της υγείας του πληθυσµού.  
 
Επιλέξιµες δαπάνες, και για τους δύο τύπους δράσεων Α και Β, είναι: 
- Οι άµεσες δαπάνες προσωπικού, ήτοι: το συνολικό κόστος µισθοδοσίας (µικτό µισθοδοτικό κόστος) για δύο έτη (µε 
δυνατότητα παράτασης όπου προβλέπεται), ήτοι οι µικτές αποδοχές αντίστοιχες της θέσης που τοποθετούνται, 
συµπεριλαµβανοµένου του µικτού κόστους των εφηµεριών και πάσης φύσεως επιδοµάτων, οικονοµικής ενίσχυσης, καθώς και 
οι εργοδοτικές εισφορές που αντιστοιχούν στα ανωτέρω, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις Αποφάσεις Ένταξης. 
Οι ανωτέρω δαπάνες είναι αποδεκτές ως επιλέξιµες όταν διενεργούνται νοµίµως και αφορούν αποδεικνυόµενη πραγµατική 
απασχόληση. 
- Άλλες άµεσες δαπάνες, ήτοι δαπάνες για την υποστήριξη συντονισµού και διοίκησης έργου 

 
Εφαρµόζεται Επιλογή απλοποιηµένου Κόστους που περιλαµβάνει λοιπές άµεσες και έµµεσες δαπάνες απαραίτητες για την 
υλοποίηση της πράξης όπως: 
• προµήθεια υπηρεσιών αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιµα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη,  
  δαπάνες δηµοσιότητας και ενηµέρωσης κοινού 
• αναλώσιµα είδη όπως προστατευτικές µάσκες, ειδικό ρουχισµό προστασίας και λοιπά µέτρα προφύλαξης, ΚΙΤ για  
   διαγνωστικά τεστ, φαρµακευτικά είδη, ιατρικά αέρια 
• υπηρεσίες εργαστηρίων, υπηρεσίες απολύµανσης, υπηρεσίες ενηµέρωσης, κλπ 
  
Οι λοιπές δαπάνες θα αποζηµιωθούν ως κατ΄ αποκοπή ποσοστό εφαρµοζόµενο επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών 
προσωπικού, σε  ύψος 15% για την πρώτη δράση (Α) και  20% για τη δεύτερη (Β), σύµφωνα µε το άρθρο 68.b.1 του Καν 
1303/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε τον Καν 1046/2018.  
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Είναι επίσης επιλέξιµες στη δράση Β, ως άµεσες δαπάνες και οι δαπάνες µίσθωσης χώρων για στέγαση υπηρεσιών, ή 
µίσθωση οχήµατος (ως ξεχωριστό υποέργο, στην περίπτωση που απαιτηθεί). 
 
Για την τεκµηρίωση της επιλεξιµότητας των παραπάνω δαπανών απαιτείται η προσκόµιση των δικαιολογητικών εγγράφων 
που τεκµηριώνουν την υλοποίηση της πράξης σύµφωνα µε τις προσδιοριζόµενες προδιαγραφές. Τα εν λόγω έγγραφα, 
ενδεικτικά είναι τα εξής:  
1. Κατάλογος των προσληφθέντων, όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία σύµβασης/ανάληψης υπηρεσίας, η τοποθέτησή τους  
    στα  τµήµατα που υπηρετούν και τα αντίστοιχα τµήµατα, οποίος για την δράση Α θα ενηµερώνεται ανελλιπώς µε ευθύνη του  
    Συνδικαιούχου 
2. Η σύµβαση κάθε εργαζόµενου και πιθανές τροποποιήσεις αυτής 
3. Έντυπο µηνιαίας συγκεντρωτικής καταγραφής παρουσιών και εφηµεριών προσωπικού. 
Στην Απόφαση Ένταξης δύναται να προσδιοριστούν επιπλέον δικαιολογητικά έγγραφα για την τεκµηρίωση της υλοποίησης 
της δράσης καθώς και  παραστατικά δαπανών για τις άµεσες δαπάνες προσωπικού και άµεσων δαπανών µίσθωσης χώρων 
και µίσθωσης οχήµατος, σύµφωνα µε την ΥΠΑΣΥ∆. 
 
∆εν απαιτείται η προσκόµιση παραστατικών δαπανών (συµβάσεις, τιµολόγια, δικαιολογητικά πληρωµής) για την επαλήθευση 
της πραγµατοποίησης των λοιπών άµεσων δαπανών της πράξης, η επιλεξιµότητα των οποίων εξαρτάται µόνο από την 
επιλεξιµότητα των άµεσων δαπανών προσωπικού. 

  

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 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -  

  
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

ΚΩ∆. 4 

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

ΚΩ∆. 09 

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

 

ΚΩ∆. 9iv 

ΕI∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
  

 

- Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στον  πληθυσµό της περιφέρειας 
και ειδικά σε άτοµα που πληττονται από τη φτώχεια και λοιπές κοινωνικές 
οµάδες 

ΚΩ∆. 
9iv.1 

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:  - Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες ΚΩ∆. 
3 

   

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

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροών  

  

Ε.Π:17 Α.Π.: 4 
ΤΑΜΕΙΟ: 
ΕΚΤ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9iv 

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στον  
πληθυσµό της περιφέρειας και ειδικά σε άτοµα που πληττονται από τη 
φτώχεια και λοιπές κοινωνικές οµάδες 

ΚΩ∆ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO22 
Αριθµός έργων που αφορούν δηµόσιες 

διοικήσεις ή δηµόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

Αριθµός 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

6,00      

CV30 
Κόστος των δράσεων ΕΚΤ για την 

αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας  
COVID-19 

Ευρώ 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

8.000.000,00      

CV33 
Αριθµός δοµών / φορέων που 

υποστηρίζονται για την αντιπετώπιση των 
συνεπειών της πανδηµίας COVID-19 

Αριθµός 
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

8,00      
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

3.1. Η συγχρηµατοδοτούµενη (όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον 
υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής) δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση 
ανέρχεται σε 8.000.000,00 € και κατανέµεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέµβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας, ως ακολούθως: 

Πίνακας 4 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νότιο Αιγαίο ΚΩ∆: 17 

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

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

ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ∆ΡΑΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

(2) (3) (4) (5) 
112 Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονοµικά 
προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης της 
υγειονοµικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

9iv.1.1.4:∆ράσεις διασφάλισης δηµόσιας 
υγείας και ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά 
την Υγειονοµική Κρίση του COVID-19 

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 
περιφέρειες 

8.000.000,00  

  ΣΥΝΟΛΟ 8.000.000,00 

3.2 Η ΕΥ∆ δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή 
και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους ∆ικαιούχους µέσω 
της οικείας ιστοσελίδας: 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 λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η 
ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία.  

4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιµες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές 
πληρωµές. 

4.3 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται στην µε αρ. πρωτ. 
137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας δαπανών για τα 
προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕ∆).  

 
4.3 (β) Ενδεικτικές Κατηγορίες ∆απανών βάσει παραστατικών  

Κατηγορία δαπάνης Περιγραφή 

Α.1 Άµεσες δαπάνες  

  

4.4  Ειδικοί όροι υλοποίησης ∆ράσης Α 

• Ειδικός όρος για την ένταξη της δαπάνης στη ΣΑΕ 091 που εκδόθηκε µε την αρ. πρωτ. 49907/20.05.2020 
(Α∆Α:ΨΨΑ346ΜΤΛΡ-ΚΟ9) απόφαση του Υπ. Αν. & Επενδύσεων είναι, µε βάση την ενότητα 5.12 της αρ. πρωτ. 
14235/06-02-2020 (Α∆Α: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ) εγκυκλίου Π∆Ε, το ότι οι διαδικασίες ένταξης στα ΠΕΠ και µετάβασης σε 
χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί  διάρκεια δύο µηνών. Η υλοποίηση της δράσης Α πραγµατοποιείται 
µε κύριο δικαιούχο ως συντονιστή την Ε∆ΕΥΠΥ, που έχει το συντονισµό της πράξης και συνδικαιούχους (εταίροι) τους 
Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), όπως περιγράφονται σε προηγούµενα τµήµατα της παρούσας 
πρόσκλησης.  

• Ο Συντονιστής ∆ικαιούχος θα περιγράψει τους όρους υλοποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου σε σχετικές οδηγίες 
για κοινό σχεδιασµό για τα έργα. H υποβολή των δελτίων δηλώσεων δαπανών στο ΟΠΣ γίνεται από τους Συνδικαιούχους 
(εταίρους), οι οποίοι και ως φορείς λειτουργίας υλοποιούν το οικονοµικό αντικείµενο του έργου και τηρούν το σχετικό αρχείο. 
 
Λόγω του όγκου και της συνθετότητας του έργου η ΕΥ∆ δύναται ενεργώντας ως δικαιούχος να υποστηρίξει µέσω ΤΒ την 
διαχείριση του έργου ή στην Πράξη να συµπεριληφθεί υποέργο υποστήριξης συντονισµού και διοίκησης έργου. 
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  4.5   Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιµότητας. 

• Πρόκειται για έργο τύπου «Ειδική περίπτωση Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου». 

• Η έναρξη της επιλεξιµότητας είναι αναδροµική, οι τρέχουσες επιλέξιµες πληρωµές του προσωπικού διενεργούνται είτε 
από την ειδική επιχορήγηση του ΓΛΚ είτε από την ΣΑ 091 του Υπ. Υγείας – Εθνικό Π∆Ε.  

• Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας της δράσης ορίζεται η 1-2-2020, σύµφωνα µε το από 18-03-2020 επιστολή της    
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης των Κρατών Μελών µε θέµα: The Coronavirus Response   
Investment Initiative and European Union Solidarity Fund Support. 

• Ειδικός όρος για την ένταξη της δαπάνης στη ΣΑΕ 091 που εκδόθηκε µε την αρ. πρωτ. 49907/20-05-2020                 
(Α∆Α:ΨΨΑ346ΜΤΛΡ-ΚΟ9) απόφαση του Υπ. Αν & Επενδύσεων είναι, µε βάση την ενότητα 5.12 της αρ. πρωτ.              
14235/06-02-2020 (Α∆Α: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ) εγκυκλίου Π∆Ε, οι διαδικασίες ένταξης στα ΠΕΠ και µετάβασης σε               
χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ να έχουν υλοποιηθεί  σε ένα δίµηνο. 

• Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή πληρωµής σε αναδροµικές της ένταξης των πράξεων δαπάνες, θα γίνεται κατόπιν 
επαλήθευσης από την ΕΥ∆ σε συνέχεια όλων των απαιτούµενων διοικητικών ενεργειών που  απαιτείται να προηγηθούν 
σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 2014-2020 και σύµφωνα µε τους όρους που εξειδικεύονται στην 
παρούσα πρόσκληση. 

• Λόγω των επιτακτικών αναγκών και αναγκών έγκαιρης διαφύλαξης και προστασίας της δηµόσιας υγείας του πληθυσµού 
δύναται να εφαρµοστούν όλες οι ισχύουσες διατάξεις της  ΠΡΑΞΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα 
µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού 
της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020, τεύχος πρώτο), όπως επικαιροποιείται και ισχύει, καθώς και των διατάξεων 
του 4412/2016 όπως ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 32. 

• Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει επίσης να µεριµνήσει για την τήρηση των όρων προσβασιµότητας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
προσβασιµότητα των ΑµεΑ (τόσο σε όρους φυσικής πρόσβασης όσο και σε όρους πληροφόρησης), σύµφωνα µε το 
ισχύον θεσµικό εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο.  

• Προβλέπεται ετησίως η µέτρηση των δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Ο προσδιορισµός των απαιτήσεων 
για την έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση δεδοµένων δεικτών και εφαρµογής του Ενιαίου Συστήµατος 
Παρακολούθησης ∆εικτών, ανάλογα µε το επίπεδο εµπλοκής των δικαιούχων στην παρακολούθηση των δεικτών των 
πράξεών τους, προκειµένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η επάρκεια των δεδοµένων, καθώς και η έγκαιρη 
ενηµέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τα εν λόγω στοιχεία, περιγράφονται περαιτέρω στο συνηµµένο της παρούσης Οδηγό 
Ενιαίου Συστήµατος Παρακολούθησης ∆εικτών για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο οποίος θα επικαιροποιείται. 

• 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 (όπου δεν έχει αποκτηθεί), µεριµνούν οι υπόχρεοι φορείς. Επισηµαίνεται ότι για τους δείκτες της παρούσας 
πρόσκλησης δεν απαιτείται η συλλογή microdata 

• Οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται από τους 
Καν. (ΕΚ) 1303/2013 και 1304/2013 Όπως ισχύουν  

• Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδέχονται τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 
παρ. 2 και Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/20 

   
4.6 ∆απάνες βάσει απλοποιηµένου κόστους 
  

Κατηγορία δαπάνης 
Ποσοστό 
δαπάνης 

Σχόλια 

Β.3.1∆απάνες βάσει ποσοστού (%) επί των 
επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού 

15,00% 
A. Ενίσχυση ∆οµών Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας και φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου  
Αιγαίου 

Β.3.1∆απάνες βάσει ποσοστού (%) επί των 
επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού 

20,00% 

B. Θωράκιση της ∆ηµόσιας Υγείας στην Περιφέρεια µέσω 
πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιµετώπιση της       
επιδηµίας Covid 19 σε χώρους φιλοξενίας µετακινούµενων 
πληθυσµών, µεταναστών /προσφύγων. 

 
Η χρηµατοδότηση της πράξης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 68.β.1 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, όπως 
ισχύει και της µε αριθ. Πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργικής Απόφασης. 
   

5 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά  ηλεκτρονικά τις προτάσεις µέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατοµικό λογαριασµό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηµατικό) για την 
πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

5.1.1 αφ ενός τα στελέχη του ∆ικαιούχου για συµπλήρωση δελτίων και  
5.1.2 αφ ετέρου ο νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου ή του κύριου ∆ικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της 

πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς ∆ικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος µπορεί να εξουσιοδοτήσει 
χρήστη του συστήµατος για το σκοπό αυτό.  
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Οδηγίες για απόκτηση λογαριασµού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/. 

Εάν ο ∆ικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για 
κωδικό φορέα σύµφωνα µε τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης 

5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται µέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ 

από την 15/07/2020 08:00:00 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)  

έως την 16/11/2020 16:00:00 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων). 

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

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

νόµιµου εκπροσώπου). Ο ∆ικαιούχος µετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενηµερώνεται σχετικά µέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο 
δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»  
στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, Ερµούπολη 84100 εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της πρότασης από τον ∆ικαιούχο.  

 
∆εν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσµιών. 

Πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής 

πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. 

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόµενης ηµεροµηνίας, σε 

περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. 

Η ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται µέσω της οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής διεύθυνσης pepna.gr.  

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

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηµατοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. 

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό ∆ελτίο 
Πράξης : 
 03. Στοιχεία που τεκµηριώνουν την αρµοδιότητα του δικαιούχου 

 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης µε ίδια µέσα 

 33. Έκθεση τεκµηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία 

 60. ∆ιοικητική Ικανότητα / Οργανωτική ∆οµή και ∆ιαδικασίες 

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

 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Οµάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων 

 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εµπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων 

 Λοιπά έγγραφα:   Υπουργικές Αποφάσεις Έγκρισης πλήρωσης θέσεων Επικουρικού προσωπικού 

 
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε µορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνηµµένα στο Τ∆Π.  Η ανάλυση για 
τον υπολογισµό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε µορφή αρχείου Excel. 

 
6 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο ∆ικαιούχο ή από τον κύριο ∆ικαιούχο (στην περίπτωση που η υλοποίηση 

της υποβαλλόµενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την ένταξη των 

πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα. Ειδικότερες λεπτοµέρειες ως προς την µεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης 

παρατίθενται στο σχετικό συνηµµένο ή/και στο περιεχόµενο της Πρόσκλησης. 

  Άµεση Αξιολόγηση  

6.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ (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 πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας, η οποία 
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καθορίζεται από την ηµεροµηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η προθεσµία για τον έλεγχο της 

πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του ∆ικαιούχου, από την αρµόδια ∆Α ή ΕΦ, ορίζεται µέχρι 

εξήντα (60) µέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης από το ∆ικαιούχο. (παρ. 2, άρθρο20, ν. 4314/2014)  

6.2 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων 

Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρµόδια ∆Α ή ΕΦ σχετικά µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 της ΥΑ µε αριθ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’5968). Οι ενστάσεις 

υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη 

ηµέρα της κοινοποίησης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης, ήτοι: 

α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης 

β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης. 

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και ενυπόγραφη από τον ∆ικαιούχο ή τον κύριο ∆ικαιούχο (στην περίπτωση 

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

εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον ∆ικαιούχο. 

Η ∆Α ή ο ΕΦ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόµενες ενστάσεις. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης των ενστάσεων 

εγκρίνονται από τον Προϊστάµενο της ∆Α ή του ΕΦ 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 ή του ΕΦ, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης. 

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν µπορούν να συµµετέχουν στελέχη της ∆Α ή του ΕΦ που συµµετείχαν στη 

διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριµένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα 

στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούµενη ανεξαρτησία, µέσω της υποβολής δήλωσης µη σύγκρουσης 

συµφερόντων. 

Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσµατα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, η ∆Α ή ο ΕΦ προβαίνει στην 

αξιολόγηση του Σταδίου Β’. 

Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης γίνει αποδεκτή, η πρόταση επιλέγεται για 

χρηµατοδότηση µε βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και µέχρι εξαντλήσεως της συνολικής 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ∆Α ή ο ΕΦ εισηγείται την έκδοση 

Απόφασης Ένταξης της πράξης. 

6.3 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, σε συνέχεια προηγούµενης θετικής 
εισήγησης του Προϊσταµένου της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ/ 

6.4 ∆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 

αρµόδιος/οι είναι η κα Αγγελική Παλαιολόγου, τηλ. 2281360819, e-mail: agelpale@mou.gr 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο», το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π., το 

θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των 
πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆Π/Υ, 
δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για 
την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepna.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό 
εργαλείο επικοινωνίας της ∆Α µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική 
πληροφορία.  

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών:  

- Υπουργείο Υγείας 

- Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Υγείας 

- Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας 

- Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), Νοσοκοµεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

2η Υγειονοµική Περιφέρεια  Πειραιώς & Αιγαίου, το Ε.Κ.Ε.Α, η Α.Ε.Μ.Υ για το ΓΝ  Θήρας, Ε.Κ.Α.Β και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

- Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) εποπτευόµενα από το Υπ. Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

- Φορείς Υγείας του ∆ηµοσίου 

Συνηµµένα:  

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

 
2. Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και οδηγίες συµπλήρωσης 
3. Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης 
4. Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης 
5. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης 
6. Οδηγός για την εκτίµηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 (µε παραρτήµατα)  
7. Η µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Αντικατάσταση της 

υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης « “Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα 

προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης 

πράξεων» 
8. ∆ελτία Ταυτότητας ∆εικτών  
9. υπ’ αριθ. 69684/03.07.2020 διατύπωση γνώµης της ΕΥΚΕ σχετικά µε το σχέδιο πρόσκλησης µε τίτλο «Ενίσχυση των Μονάδων 

και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας µε επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδηµίας 

COVID-19» 

Κοινοποίηση:  

 Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων - 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 

 

Εσωτερική διανοµή:  

-Γραφείο Περιφερειάρχη 
-Πρ/νο ΕΥ∆  

 

 

ΑΔΑ: 9ΧΙΨ7ΛΞ-ΗΦΚ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

 

 

 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 

Σελίδα 12 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  
 

Ο δικαιούχος της πράξης «. . . . . . . .» αναλαµβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

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

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

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

ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων 

υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό 

προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης 

(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ). 

Στις περιπτώσεις πράξεων µε υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισµού τους γίνεται σε δύο 
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο Π∆Ε ο προϋπολογισµός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα 
υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράµµατος, ο προϋπολογισµός της 
πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο Π∆Ε, µετά από σχετικό αίτηµα της ∆.Α. προς τη ∆∆Ε. 

Η ανάληψη της κύριας νοµικής δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί την ηµεροµηνία ανάληψης της πρώτης νοµικής δέσµευσης 

του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σηµείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού 

ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί µετά από προειδοποιητική επιστολή της ∆Α και την άπρακτη παρέλευση τριών 

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

υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. 

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

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για το σκοπό αυτό, µε βάση το 
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του, στην 
περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται µε το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαµβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και 
τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται µε ίδια µέσα ο δικαιούχος υποχρεούται να 
υποβάλλει αίτηµα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα.  

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

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

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

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

(viii) Για πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδοµένων συµµετεχόντων 

(microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρµόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και 
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µεταβίβαση των δεδοµένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΕΚΤ/ΠΑΝ. 

Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων και στις περιπτώσεις που η συλλογή των δεδοµένων 
συµµετεχόντων διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης, ∆οµές φροντίδας παιδιών κα) 

3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 
(i) Να λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο της 

ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, καθώς και να εφαρµόζει 
εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και κανονικότητά τους. 

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως 
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π, µέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών. 

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

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

β)  επικαιροποιηµένη χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τον υπολογισµό των καθαρών εσόδων για τις πράξεις που παράγουν 

καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται, 

γ)  στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειµενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο δικαιούχος 

υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο τριών ετών από την 

ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσµία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιµο του ΕΠ, αναλόγως µε το 

ποια ηµεροµηνία είναι προγενέστερη, 

δ) στην περίπτωση πράξης που παράγει καθαρά έσοδα µόνο κατά την υλοποίησή της και τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη 

κατά την ένταξη της πράξης (άρθρο 65 παρ. 8 του Καν. 1303/13), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα δηλώσει, το αργότερο, 

στο τελευταίο ∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απανών που υποβάλλει.   

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος 
υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και 
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την 
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. 

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

Ε.Π στη διαδικτυακή πύλη  www.espa.gr, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, 
και στο οποίο αναφέρονται: ηονοµασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ηµεροµηνία έναρξης της πράξης, 
ηµεροµηνία λήξης της πράξης, συνολική επιλέξιµη δαπάνη, ποσοστό συχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, ή άλλη 
κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της κατηγορίας παρέµβασης της πράξης. 

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

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

σηµείο από το κοινό, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους. 

β)  Να τοποθετεί µόνιµη αναµνηστική πλάκα ή πινακίδα σηµαντικού µεγέθους, σε σηµείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός 

τριών µηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδοµής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώµατου) αντικειµένου, µε 

συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. 

Οι αναµνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται 

στον Κανονισµό821/2014,αναγράφουν την ονοµασία και τον κύριο στόχο του, το έµβληµα της ένωσης µαζί µε την 

αναφορά στην Ένωση, και το Ταµείο ή τα Ταµεία που στηρίζουν το έργο. 

γ)  Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έµβληµα της Ένωσης, µε αναφορά 
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στην Ένωση και στο Ταµείο ή στα Ταµεία που στηρίζουν την πράξη (όταν η πράξη συγχρηµατοδοτείται από 

περισσότερα του ενός Ταµεία, γίνεται αναφορά στα Ε∆ΕΤ). 

δ)  Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντοµη περιγραφή, ανάλογη µε το 

επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσµατα, επισηµαίνοντας τη χρηµατοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

ε)  Να τοποθετεί αφίσα µε πληροφόρηση σχετικά µε την πράξη, σε πράξεις που δεν εµπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων 

ή πλακών. 

στ)  Να ενηµερώνει τους συµµετέχοντες σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το 

ΕΤΠΑ ή το Ταµείο Συνοχής, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή 

της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος. Η εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο 

πιστοποιητικό που χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό. 

ζ)  Να εξασφαλίζει ότι οι συµµετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση 

των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενηµερωµένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα 

ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση µιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο 

κοινό ή στους συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένων των πιστοποιητικών συµµετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, 

περιλαµβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ. 

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
(i) Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, 

την αποπληρωµή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις 
δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστηµα δύο (2) ετών, από την 31 ∆εκεµβρίου που ακολουθεί την υποβολή των 
λογαριασµών στους οποίους περιλαµβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωµένης πράξης. Η ∆Α ενηµερώνει τον δικαιούχο για 
την ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιµότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία 
και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη µορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιηµένων αντιγράφων των πρωτοτύπων 
ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή 
εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. 

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

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

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

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

• παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράµµατος 

• αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε µια εταιρεία ή δηµόσιο οργανισµό 
αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα 

• ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή των όρων που θα µπορούσαν να 
υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

β) Άλλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή καθορίζονται από το 
θεσµικό πλαίσιο που διέπει την πράξη. 

Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, µετά την ολοκλήρωση της πράξης, µε διοικητικές ή και 
επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των 
µακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Τα παρακάτω στοιχεία θα συµπληρώνονται από τις ∆Α ή τους ΕΦ µέσα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης, 

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

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ:  

1. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (ναι/οχι): 

 
OXI 

2. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - PHASING (ναι/όχι) 

 
OXI 

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

 
ΟΧΙ 

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

 
OXI 

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

 
OXI 

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ναι/οχι): 

 
ΟΧΙ 

7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ναι/όχι) 

 
OXI 

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

 
OXI 

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

 
OXI 

7. ΚΟΙΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΚΤ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ: 
1. Πράξεις που υλοποιούνται πλήρως ή µερικώς είτε από Κοινωνικό Εταίρο είτε από Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση; (ναι/όχι) 

 

OXI 

2. Πράξεις που αφορούν (υποστηρίζουν) δηµόσιες διοικήσεις ή δηµόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο; (ναι/όχι) 

 

OXI 

3. Πράξεις που έχουν στόχο/συµβάλλουν (dedicated) στη βιώσιµη συµµετοχή και την 
πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση; (ναι/όχι) 

 

OXI 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 Ι.ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΙΙ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

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

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

∆ευτερεύων Θεµατικός Στόχος ΕΚΤ ESF 08 (ID: 1108) ∆εν εφαρµόζεται  

Μηχανισµός Εδαφικής ∆ιάστασης TDM 07 (ID: 1007) ∆εν εφαρµόζεται  

Τύπος Εδαφικής ∆ιάστασης TER 07 (ID: 907) ∆εν εφαρµόζεται  
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Ειδική ∆ιάσταση 
SPD CVD19 (ID: 

100) 
Πανδηµία COVID 19  

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή 
Νοµός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) 

EL42 (ID:62 ) Νοτίου Αιγαίου  
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