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Προς: 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

1.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας

2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιας Υγείας

Αριστοτέλους 17,19, …..Αθήνα

3.  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Υγείας 

Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 10677, 

Αθήνα

4. 4η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ): 

Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη,Τ.Κ. 

54623

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις 9iv.24A.7:  Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας της ΠΑΜΘ για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής 
Κρίσης του COVID – 19 και 

9iv.24A.8: Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας της ΠΑΜΘ σε χώρους μεταναστών/προσφύγων για την αντιμετώπιση 
της Υγειονομικής Κρίσης του COVID – 19»

Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ.
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.Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ87/Α/07.06.2010),
3.Το Π.Δ. 144/23.12.2010 (ΦΕΚ237/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
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4. Την αριθ. 30/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) για την…
επικύρωση των αποτελεσμάτων των ….περιφερειακών εκλογών … 2019 και ανακήρυξης …… Περιφερειάρχη….της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης….
5.Το από 30/08/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.,
6.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει,
7.Tο Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020» (ΦΕΚ265/Α/23.12.2014),Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την
ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP014),
επικύρωση των αποτελεσμάτων των ….περιφερειακών εκλογών … 2019 και ανακήρυξης …… Περιφερειάρχη….της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης….
8.Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32674/ΕΥΘΥ330/23.03.2015 (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του N. 4314/2014 και αντικατάστασης
της αριθμ. 41543/278/Γ΄ΚΠΣ / ΚΥΑ/8.12.2000(ΦΕΚ 1501/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
9.Το με αριθ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.05.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης
(Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020»,
10.Την αριθ. C (2014) 10174 final /18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων
στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανατολική Μακεδονία και Θράκη » για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου « Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Σελίδα 2 απασχόληση » για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP014),
11.Την με αρ. πρωτ. 145740/27.01.2015 ΚΥΑ για την «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΠ ΑΜΘ
2014-2020,
12.Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
13.Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου u954 και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως ισχύει,
14.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και
διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης
των δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει,
15.Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 3 Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και
συγκεκριμένα το Άρθρο 27 και το Παράρτημα IV,
16.Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020»
(2013/C 209/01),
17.Την με Α.Π. 137675/EΥΘΥ/1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση «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 Διαχείρισης και Ενδιάμεσους
Φορείς – Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) « Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων"» (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018)__
18.Τις διατάξεις του Ν.4461/2017 (άρθρο 106) (ΦΕΚ 38/τ.Α΄)
19.Τις διατάξεις του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/07.08.2017/τ. Α΄) σύμφωνα με τον οποίο διατυπώνονται ρητά η δωρεάν και καθολική
υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες και ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, η διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συνέχεια της φροντίδας υγείας, η
ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών υγείας .
20.Την «Εθνική Στρατηγική Υγείας και Δράσεις του τομέα υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020, (http://www.moh.gov.gr/articles/health/)
21.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 Διευκρινιστικά έγγραφα με τη μορφή ερωταποκρίσεων
22.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».
23.Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/25-02-2020, τεύχος πρώτο), «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊο», και ειδικότερα του άρθρου πέμπτου
24.Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α./11-3-20) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και ειδικότερα του
άρθρου 17.
25.Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τ.Α./14-3-20) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και ειδικότερα των άρθρων έβδομου και δέκατου.
26.Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α./20-3-20) «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»
27.Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30-03-2020, τεύχος πρώτο), «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», και ειδικότερα του άρθρου τέταρτου, καθώς και των
διατάξεων του Μέρους Δ΄ «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».
28.Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/13-04-2020, τεύχος πρώτο) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
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συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», και ειδικότερα των άρθρων
του Μέρους Δ΄ «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (δέκατου τέταρτου, δέκατου πέμπτου, δέκατου έκτου και δέκατου
έβδομου).
29.Το υπ αρ. οικ. 1356/27-02-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας με Θέμα: «Αναμόχλευση διαθεσίμων πόρων
μέσω ΕΣΠΑ – ΕΚΤ».
30.Το υπ αρ. οικ. 26331/22-04-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας με Θέμα: 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.
31.της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
81/τ.Α΄/4-04-2005) όπως ισχύει, και ειδικότερα της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 4613/19 όπως ισχύει.
32.Την υπ'αρ.Α2α/Γ.Π.οικ.42875/8-6-2015 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:6Υ6Σ465ΦΥΟ-ΝΣ6) περί «Χαρακτηρισμού ως άγονων,
απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»
33.Την αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/6-2-2020 - ΦΕΚ 320/Β/6-2-2020 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής
υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.».
34.Την αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (ΦΕΚ 460/τ.Β΄/14-2-2020) Κ.Υ.Α. «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».
35.Την υπ'αρ.Α2α/Γ.Π.οικ24317/30-3-2016 (ΦΕΚ 1005/Β') Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας
τήρησης καταλόγου επικουρικών ιατρών».
36.Την αριθ. Γ1α/ Γ.Π.οικ23088/6-4-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Μέτρα για την ενδυνάμωση του ρόλου της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού»
37.Το Π.Δ. 121/28-9-17 (ΦΕΚ 148/ τ.Α΄/2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
38.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).
39.Τη με Α.Π. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ σχετικά με τις «Οδηγίες σε φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση
Κρατικών Ενισχύσεων».
40.Τη με Α.Π. 92415/ΕΥΚΕ6282/28.08.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες και παρότρυνση Τήρησης Διαδικασιών προς
Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων».
41.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»
42.Το από 06/07/2020 αποσταλθέν από την ΕΥΣΕΚΤ σχέδιο Πρόσκλησης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
43.Την απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», μέσω της 20ης Γραπτής
Διαδικασίας, με την οποία εξειδικεύθηκαν οι δράσεις και εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της
παρούσας Πρόσκλησης.

Κ Α Λ Ε Ι 
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων
(ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Για τη δράση 9iv.24A.7 Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας της ΠΑΜΘ για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του

CΟVID-19
•	Υπουργείο Υγείας
•	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
•	Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας
•	Εποπτευόμενοι φορείς ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας
•	Φορείς Υγείας του Δημοσίου
•	4Η ΥΠΕ
•ι Eποπτευόμενοι φορείς ΝΠΙΔ του Υ.Υ. στην Περιφέρεια.
Για τη δράση 9iv.24A.8: Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας της ΠΑΜΘ σε χώρους μεταναστών/προσφύγων για την
αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του COVID–19.
•	Υπουργείο Υγείας / Κεντρική Υπηρεσία, Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων
παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Δράση 9iv.24A.7 περιλαμβάνει
Α. Την υποστήριξη των δομών Δευτεροβάθμιας περίθαλψης της Περιφέρειας ΑΜΘ, για διάστημα 24 μηνών, μέσω της ενίσχυσης
του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ειδικότερα αφορά στην πρόσληψη στα Δημόσια Νοσοκομεία της Περιφέρειας προσωπικού,
επικουρικό ΙΔΟΧ ή και στη συνεργασία μέσω συμβάσεων με ιδιώτες.
Περιλαμβάνει την ενίσχυση των Τμημάτων των 6 Νοσοκομείων (Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη,
Διδυμότειχο) με πρόσθετο προσωπικό, ενδεικτικά αναφέρεται 16 άτομα ιατρικό προσωπικό και 117 θέσεις λοιπού προσωπικού,
επικουρικό ΙΔΟΧ, συμπεριλαμβανομένων και συμβάσεων με ιδιώτες, για την αλυσίδα υπηρεσιών υποδοχή- triage, διάγνωση και
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διαχείριση νόσου στο Νοσοκομείο Αναφοράς.
Για την επιλογή του Ιατρικού Προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες των νοσοκομείων της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης, ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες ενίσχυσης προσωπικού για την αντιμετώπιση της επιδημίας 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
Β. Την ένταξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού SARS-CoV-2.
Περιλαμβάνει ειδικότερα:
α.Την έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων νέου κορωνοϊού (με ήπια συμπτώματα που δεν χρήζουν
νοσηλείας) σε δομές της ΠΦΥ (Covid-19 ΚΥ).
β.Την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο, που δεν αφορά σε λοίμωξη του αναπνευστικού,
από τις υπόλοιπες δομές της ΠΦΥ (εξαιρουμένων των COVID-19 ΚΥ).
γ.Την παραπομπή από την ΠΦΥ των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας στα νοσοκομεία.
Από το Υπουργείο Υγείας έχει εγκριθεί η ενίσχυση των Κέντρων Υγείας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για διάστημα 24
μηνών, με Ιατρικό (ενδεικτικά αναφέρεται 39 άτομα) και Λοιπό Προσωπικό (ενδεικτικά αναφέρεται 57 άτομα), προκειμένου τα Κ.
Υ. να ενισχυθούν για να ανταποκριθούν σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς της COVID-19 και για
να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης
του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας.
Η Δράση 9iv.24A.8
Στοχεύει στην αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών και της ανάγκης τόσο της

διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, των περιοχών που αποτελούν πύλες εισόδου αλλά
και αυτών που ο συγκεκριμένος πληθυσμός μεταφέρεται, καθώς επίσης και της εστιασμένης κάλυψης των υγειονομικών
αναγκών των ωφελουμένων (προσφύγων – μεταναστών) στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), στα Κέντρα
Φιλοξενίας Προσφύγων Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (ΠΡΟΚΕΚΑ). Τα ανωτέρω
αποτελούν ένα μεγάλης και σύνθετης κλίμακας εγχείρημα που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τις απαιτήσεις σε εξειδικευμένη
τεχνογνωσία.
Για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης των προσφύγων, η Ελλάδα αντιμετωπίζει έναν πολύ επικίνδυνο συνδυασμό δύο
σημαντικών παραγόντων κινδύνου: ταχέως αυξανόμενα ρεύματα (και ορατή συνέχιση της αύξησης, ειδικά μετά τις τελευταίες
εξελίξεις στα ελληνικά / τουρκικά σύνορα) υπερπληθυσμός στους χώρους συγκέντρωσης σε συνδυασμό με το ξέσπασμα του
κορωνοϊού COVID-19.
Στην παρούσα χρονική συγκυρία και υπό το πρίσμα της πανδημίας του COVID-19, ο πληθυσμός των μεταναστών/προσφύγων
που φιλοξενούνται στις προαναφερόμενες δομές, αποτελεί μεν μέρος του γενικού πληθυσμού της χώρας, πλην όμως, οι
χωροταξικές συνθήκες διαβίωσής τος 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 πολιτών.
Επισημαίνεται δε, ότι 43,3% των Π-Μ που εισέρχονται στην χώρα μας προέρχονται από χώρες πληττόμενες 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.
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) την 12/03/2020, φιλοξενούνται περίπου 1.900 Μετανάστες- Πρόσφυγες οι οποίοι κατανέμονται
στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων Μεταναστών (ΚΦΠΜ) Δράμας και Καβάλας και στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(ΚΥΤ) στον Έβρο.
Η παρέμβαση καλείται να δημιουργήσει ένα Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και να ενισχύσει τις υφιστάμενες δημόσιες
δομές υγείας όλων των επιπέδων, με έμφαση σε περιοχές ό-που υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων. Ειδικότερα
η παρέμβαση καλείται να δημιουργήσει ή/και να ενισχύσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας 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 συγκροτούνται ομάδες επαγγελματιών υγείας που θα παρέχουν υπηρεσίες σε τρία διαφορετικά επίπεδα όπως
περιγράφονται παρακάτω:
Σε πρώτο επίπεδο η παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών στους μετανάστες και πρόσφυγες που συγκεντρώνονται στους
χώρους μετά την είσοδό τους στη χώρα, όπου ομάδα επαγγελματιών υγείας θα παρέχει υγειονομικές παρεμβάσεις κατά
περίπτωση ως εξής:
1. Ο ιατρικός έλεγχος (κλινικός και κατά περίπτωση εργαστηριακός έλεγχος) και η 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 της παρέμβασης.
3. Λοιπές δράσεις δημόσιας υγείας που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων.
4. Διαλογή 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 τη 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) (βλ. επίπεδο 3).
Όλα τα παραπάνω ιατρικά περιστατικά θα καταγράφονται κατηγοριοποιημένα και θα ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες
υγειονομικές αρχές (Υπουργείο Υγείας/ΕΟΔΥ/ΥΠΕ), ενώ θα αποφασίζεται η περαιτέρω αντιμετώπιση[1] του πλέον κρίσιμου
περιστατικού από τις υφιστάμενες δομές Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας.
[1] Η περαιτέρω αντιμετώπιση του περιστατικού έγκειται ή στην παραπομπή του περιστατικού στην αντίστοιχή δομή αναφοράς
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Ενδεικτικό Σύνολο Ομάδας Επαγγελματιών Υγείας: 8 άτομα για διάστημα 24 μηνών.
Στο δεύτερο επίπεδο, το έργο καλείται να ενισχύσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας εντός των
οργανωμένων δομών ΚΥΤ ή ΚΦΠΜ στις περιοχές που αυτές εντοπίζονται. Η δέσμη παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει το
σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων πλην της αρχικής καταγραφής (entry screening) που υλοποιείται κατά την διάρκεια του
πρώτου επιπέδου. Τόσο στο ΚΥΤ όσο και στα ΚΦΠΜ έχει παρατηρηθεί δραματική αύξηση της συγκέντρωσης πληθυσμού που
λόγω της συνθηκών διαβίωσής τους αποτελεί πιθανό πυρήνα εξάπλωσης λοιμωδών νοσημάτων και ιδιαίτερα του COVID 19.
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 ειδικά σε ότι αφορά την
ανάσχεση εξάπλωσης λοιμωδών νοσημάτων εντός των χώρων φύλαξης.
Ενδεικτικό σύνολο Ομάδας Επαγγελματιών Υγείας: 24 άτομα για διάστημα 24 μηνών
Στο τρίτο επίπεδο, το έργο παρέχει το έργο παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες υγειονομικού χαρακτήρα μέσα στα ΚΦΠΜ, αλλά
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 της λοιμώδους νόσου. Η ομάδα επαγγελματιών του τρίτου
επιπέδου θα εργάζεται για την περίθαλψη και κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των απομονωμένων (σε καραντίνα) σε
ειδικούς χώρους εντός της δομής. Η περαιτέρω αντιμετώπιση του περιστατικού έγκειται ή στην παραπομπή του περιστατικού
στην αντίστοιχή δομή αναφοράς της Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είτε στην ενίσχυση ιατρικού προσωπικού επί τόπου του
χώρου παραμονής του περιστατικού από το νοσοκομείο αναφοράς ή από την ιατρική ομάδα ενίσχυσης που ορίζεται στο έργο.
Ενδεικτικό σύνολο Ομάδας Επαγγελματιών Υγείας: 12 άτομα για διάστημα 24 μηνών.
Λόγω των επιτακτικών αναγκών και αναγκών έγκαιρης διαφύλαξης και προστασίας της δημόσια υγείας του πληθυσμού δύναται
να εφαρμοστούν όλες οι ισχύουσες διατάξεις της «ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνε πειών 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 δι-ατάξεων του 4412/2016 όπως
ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 32.

Ειδικοί όροι υλοποίησης
Αναφορικά με τη δράση ενίσχυσης των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας με την πρόσληψη
ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19 παρατίθενται οι κάτωθι
ειδικότεροι όροι:
•Πρόκειται για έργο τύπου «Ειδική περίπτωση Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου».
•Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται από πολλαπλούς δικαιούχους με κύριο δικαιούχο ως συντονιστή εταίρο την
ΕΔΕΥΠΥ, που έχει το συντονισμό και τη γενική ευθύνη για το σύνολο της πράξης. Έτσι ,δικαιούχος ορίζεται η Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ). Συνδικαιούχοι (εταίροι) είναι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.),
Νοσοκομεία, Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), το Ε.Κ.Ε.Α, η Α.Ε.Μ.Υ για το ΓΝ Θήρας, Ε.Κ.Α.Β και Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή όποιος άλλος
φορέας υποδείξει το Υπουργείο. Φορείς λειτουργίας κατά την αρμοδιότητα της διοίκησης και παροχής των υπηρεσιών είναι οι ως
άνω Φ.Π.Υ.Υ. και όποιος φορέας λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες υγείας εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΥΠΕ.
•Ο Δικαιούχος θα περιγράψει το σχήμα διοίκησης και τους όρους υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε σχετικό
οδηγό, ο οποίος θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:
•Δικαιούχοι πληρωμών του ΠΔΕ είναι εξ ολοκλήρου οι Συνδικαιούχοι.
•Οι κατανομές-χρηματοδοτήσεις διενεργούνται από το ΠΔΕ προς τους Συνδικαιούχους - Φορείς Λειτουργίας βάσει των
προβλέψεων του ΣΔΕ με πίστωση των λογαριασμών που τηρούνται στην ΤτΕ. Οι ενέργειες για τη διασφάλιση ομαλής
χρηματοδότησης αποσκοπούν στην απρόσκοπτη εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και στην τήρηση της νομιμότητας στην
καταβολή των πραγματικών ανειλημμένων υποχρεώσεων πληρωμών των φορέων λειτουργίας.
Οι προβλεπόμενες ενέργειες για την ομαλή χρηματοδότηση μετά την απόφαση Ένταξης είναι:
-Ορισμός των φορέων λειτουργίας ως υπολόγων διαχειριστών του λογαριασμού της πράξης στην ΤτΕ που αφορά στο υποέργο
ευθύνης τους, με απόφαση που εκδίδεται από την οικεία οικονομική υπηρεσία του διατάκτη της ΣΑ, στην οποία εντάσσεται η
πράξη.
-Οι χρηματοδοτήσεις - κατανομές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδονται με αίτημα των ΕΥΔ μέσω του ΟΠΣ, σε
συνέχεια αιτήματος της ΕΔΕΥΠΥ το οποίο στηρίζεται στις προσεχείς ανάγκες πληρωμών των Συνδικαιούχων.
-Oι προσλήψεις έχουν ήδη ξεκινήσει με ημερομηνία έναρξης συμβάσεων από Μάρτιο του 2020 και εντεύθεν (αναδρομική
επιλεξιμότητα δαπανών) και οι τρέχουσες επιλέξιμες πληρωμές της μισθοδοσίας του προσωπικού, μέχρι σήμερα, διενεργούνται
είτε από την ειδική επιχορήγηση του ΓΛΚ είτε από την ΣΑ 091 του Υπ. Υγείας – Εθνικό ΠΔΕ.
Τα αιτήματα υπόκεινται στις παρακάτω προϋποθέσεις:
-Η πρώτη «χρηματοδότηση - κατανομή έργων ΕΣΠΑ» ανέρχεται στο 20% της προϋπολογισθείσας συγχρηματοδοτούμενης
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης του κάθε υποέργου.
-Κάθε επόμενη/ες «χρηματοδότηση/εις -κατανομή/ες έργων ΕΣΠΑ» ανέρχεται/ονται σε ποσό το οποίο, αθροιζόμενο με τυχόν
αναπορρόφητους πόρους από την προηγούμενη/ες χρηματοδότηση/εις-κατανομή/ές, επαρκεί για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις
πληρωμών των Συνδικαιούχων και για τις προσεχείς ανάγκες πληρωμών τουλάχιστον 6 μηνών. Το χρονικό αυτό διάστημα
προσαρμόζεται (προς τα κάτω) στην περίοδο ολοκλήρωσης της πράξης στο πλαίσιο του οικείου Ε.Π.
•Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης των πράξεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ των
Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020. 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
•Στοιχεία παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου παρακολουθείται και αποτυπώνεται με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία τηρούνται στον φάκελο έργου:
-Ο κατάλογος των προσληφθέντων, όπου αναγράφονται η ημερομηνία σύμβασης/ανάληψης υπηρεσίας, η τοποθέτησή του στα
τμήματα που υπηρετεί και τα αντίστοιχα διαστήματα, ο οποίος θα ενημερώνεται ανελλιπώς με ευθύνη του Συνδικαιούχου
-Η σύμβαση και οι τροποποιήσεις της
-Έντυπο μηνιαίας συγκεντρωτικής καταγραφής παρουσιών και εφημεριών προσωπικού
-Τα παραστατικά πληρωμής, μισθοδοτικές καταστάσεις, ενημερώσεις θέσης ΕΑΠ
•Η υποβολή των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών πραγματοποιείται κάθε τρίμηνο και κάθε φορά πριν από τα προγραμματισμένα
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αιτήματα πληρωμής της χώρας προς την ΕΕ μετά από ενημέρωση του Δικαιούχου και Συνδικαιούχων/φορέων λειτουργίας από
την οικεία ΕΥΔ. Συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
-Έντυπο μηνιαίας συγκεντρωτικής καταγραφής παρουσιών και εφημεριών προσωπικού. Στο έντυπο βεβαιώνεται η απασχόληση
του επικουρικού προσωπικού ενός υποέργου όπως αυτή προκύπτει από τα ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία παρουσιολόγια
που τηρούνται στην έδρα κάθε φορέα με ευθύνη του ορισθέντα υπεύθυνου του φορέα. Το έντυπο συνυπογράφεται από την
αρμόδια Δ/νση πιστοποίησης της απασχόλησης και την αρμόδια Δ/νση για την έκδοση της μισθοδοσίας του φορέα.
-Μισθοδοτική κατάσταση που εκδίδεται για την καταβολή των μισθών όπου εμφανίζονται οι μικτές αποδοχές, οι αντίστοιχες
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τα τυχόν επιδόματα που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο,
-Υποβολή κατάστασης μισθοδοσίας ΕΑΠ (xml) και Απόδειξη υποβολής Μισθολογικών Καταστάσεων Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
-Σχετικές ηλεκτρονικές αποστολές «Ενημέρωση θέσης» της ΕΑΠ

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον (στους) ακόλουθο (ους) θεματικό (ούς) στόχο (ους),
επενδυτική (ές) προτεραιότητα (ες), ειδικό (οι) στόχο (οι), κατηγορία (ες) περιφέρειας (ών) ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και
ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Πίνακας 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΚΩΔ. 5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: - 

 
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
 Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ

ΚΩΔ. 4

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης ΚΩΔ. 09

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

ΚΩΔ. 9iv

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη

φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ΚΩΔ. 24Α
  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: - Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ΚΩΔ. 1
  

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

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Ε.Π:5 Α.Π.: 4 ΤΑΜΕΙΟ: 
ΕΚΤ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9iv

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα 
που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

CO22
Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Αριθμός
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2,00   

CV30 Κόστος των δράσεων ΕΚΤ για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Ευρώ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
11.053.435,

00   
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COVID-19 περιφέρειες

CV33
Αριθμός δομών / φορέων που 

υποστηρίζονται για την αντιπετώπιση των 
συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Αριθμός
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

29,00   

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 11.053.435,00 € και κατανέμεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας, ως
ακολούθως:

Πίνακας 4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΚΩΔ: 5

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ ΚΩΔ: 4

 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 09 / 9iv

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

(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.24A.7:Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών
Υγείας της ΠΑΜΘ για την αντιμετώπιση της
Υγειονομικής Κρίσης του COVID – 19.

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 7.806.890,00 

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

9iv.24A.8:Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών
Υγείας της ΠΑΜΘ σε χώρους
μεταναστών/προσφύγων για την
αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του
COVID – 19

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 3.246.545,00 

ΣΥΝΟΛΟ 11.053.435,00

3.2 ΗΔ.Α. 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 Δικαιούχους
μέσω της οικείας ιστοσελίδας: www.eydamth.gr.

3.3 Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΔΑ/ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την
εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 20% του ύψους της συνολικής
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

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 – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ).

4.3 (β) Ενδεικτικές Κατηγορίες Δαπανών βάσει παραστατικών

Κατηγορία δαπάνης Περιγραφή

Α.1 Άμεσες δαπάνες
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4.7 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας.

•Ο Δικαιούχος 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 Δεικτών,
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 Δεικτών 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 Δεδομένων 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

4.8 Δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους
 

Κατηγορία δαπάνης Ποσοστό 
δαπάνης Σχόλια

Β.3.1Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων 
άμεσων δαπανών προσωπικού 20,00%

Δράση 9iv.24A.8: Ενίσχυση των Δημόσιων 
Δομών Υγείας της ΠΑΜΘ σε χώρους 
μεταναστών/προσφύγων για την 
αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του 
COVID–19

Β.3.1Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων 
άμεσων δαπανών προσωπικού 15,00%

Δράση 9iv.24A.7 Ενίσχυση των Δημόσιων 
Δομών Υγείας της ΠΑΜΘ για την 
αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του 
COVID–19.

Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες είναι το συνολικό κόστος μισθοδοσίας (μικτό μισθοδοτικό κόστος) για δύο ή τρία έτη όπου
προβλέπεται, ήτοι οι μικτές αποδοχές αντίστοιχες της θέσης που τοποθετούνται, συμπεριλαμβανομένου του μικτού κόστους
των εφημεριών, νυχτερινά-εξαιρέσιμα και υπερωρίες νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και πάσης φύσεως επιδομάτων,
οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές που αντιστοιχούν στα ανωτέρω, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο.
Κατ' αποκοπή χρηματοδότηση για δαπάνες πλην των δαπανών προσωπικού:
Aπλοποιημένο κόστος 15 και 20% ως ποσοστό επί των αμοιβών του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 68β.1 του Καν.
1303/2013 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Καν 1406/18.07.2018 και ισχύει, για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και
αναλωσίμων.Το απλοποιημένο κόστος δύναται μεταξύ άλλων να καλύψει δαπάνες προμήθειας του απαιτούμενου ιατρικού
αναλωσίμου υλικού και λοιπές υπηρεσίες που εξυπηρετούν την λειτουργικότητα της πράξης, όπως αναφέρονται παρακάτω
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
•Αναλώσιμα είδη όπως προστατευτικές μάσκες, ειδικός ρουχισμός προστασίας και λοιπά μέσα προφύλαξης, ΚΙΤ για
διαγνωστικά τεστ, φαρμακευτικά είδη, ιατρικά αέρια κ.α.
•Υπηρεσίες εργαστηρίων για την παραγωγή ειδών ως ανωτέρω, υπηρεσίες απολύμανσης, υπηρεσίες κρίσιμης ενημέρωσης
του κοινού τοπικά
•Μίσθωση χώρων εφόσον απαιτηθεί για την εγκατάσταση οικίσκων, μίσθωση καταλυμάτων για λόγους απομόνωσης κ.λπ.
Σε περίπτωση που ο δυνητικός Δικαιούχος αιτηθεί στην πρόταση που θα υποβάλλει Κατηγορίες Άμεσων Δαπανών εκτός των
δαπανών προσωπικού (ενδεικτικά: δαπάνες δημοσιότητας, δαπάνες ενοικίου, λοιπές αμοιβές τρίτων) πρέπει να αιτιολογήσει
επαρκώς το αίτημά του. Η επιλεξιμότητα τους θα εξετάζεται κατά περίπτωση.
Ειδικότερα, ο Δυνητικός Δικαιούχος θα πρέπει στην πρότασή του, να τεκμηριώνει και να δεσμεύεται ως προς τον
χαρακτηρισμό της/των εν λόγω δαπάνης/δαπανών ως Άμεσης για τις ανάγκες της πράξης (ειδικά για την περίπτωση ενοικίου,
διευκρινίζεται ότι μπορεί να είναι επιλέξιμη ως άμεση δαπάνη μόνο αν τεκμαίρεται η αναγκαιότητα ενοικίασης χώρου
αποκλειστικά για τις ανάγκες της πράξης).
Σε κάθε περίπτωση, ο Δυνητικός Δικαιούχος πρέπει να δεσμεύεται και για την αποφυγή συμπερίληψης των άμεσων δαπανών
προς χρηματοδότηση (προσωπικού και τυχόν άλλων) και στην κατηγορία Β. Έμμεσες Δαπάνες.
Η αποζημίωση όλων των επιλέξιμων άμεσων δαπανών θα γίνεται βάσει παραστατικών, όπως προβλέπεται από την
137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει.
Δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών δαπανών (συμβάσεις, τιμολόγια, δικαιολογητικά πληρωμής) για την επαλήθευση
της πραγματοποίησης των έμμεσων δαπανών της πράξης, η επιλεξιμότητα των οποίων εξαρτάται μόνο από την επιλεξιμότητα
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των άμεσων δαπανών προσωπικού.

 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ 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 Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και

5.1.2 αφ ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της
πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να
εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

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

Εάν ο Δικαιούχος 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 17/06/2020 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/10/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης
υποβολής προτάσεων).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου
[στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του
νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος 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
«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ»
στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132
εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Δεν 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 www.eydamth.gr..

5.3 Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική
μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του
Τεχνικού Δελτίου 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
Δελτίο Πράξης :

 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου

 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης

 06. Προγραμματική σύμβαση, εφόσον απαιτείται

 07. Παράρτημα ΤΔΠ - Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται

 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

 33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία

http://logon.ops.gr/
http://logon.ops.gr/
http://logon.ops.gr/
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 44. Σχέδιο Δράσης

 60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες

 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων

 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων

 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

 Λοιπά έγγραφα:     - Υπουργικές Αποφάσεις Έγκρισης πλήρωσης θέσεων Επικουρικού προσωπικού 
- Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων

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

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο ή από τον κύριο Δικαιούχο (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 Διαχείρισης 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
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 Δικαιούχου, από την αρμόδια ΔΑ ή ΕΦ, ορίζεται μέχρι
εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από το Δικαιούχο. (παρ. 2, άρθρο20, ν. 4314/2014)

6.2 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΔΑ 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 Δικαιούχο ή τον κύριο Δικαιούχο (στην περίπτωση
πολλαπλών Δικαιούχων) και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης,
εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον Δικαιούχο.

Η ΔΑ ή ο ΕΦ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων
εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ ή του ΕΦ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την
ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του
Προϊσταμένου της ΔΑ 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 ΔΑ 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.
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Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α' γίνει δεκτή, η ΔΑ 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 ΔΑ ή ο ΕΦ εισηγείται την έκδοση
Απόφασης Ένταξης της πράξης.

6.3 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον/την Περιφερειάρχη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, σε
συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ή από το αρμόδιο όργανο του
ΕΦ σύμφωνα με την απόφαση ορισμού του ΕΦ.

6.4 Δημοσιοποίηση 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 ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις
αρμόδιος/οι είναι ο κ./οι κκ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ,2531352390, e-mail:mioannidis@mou.gr

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», το Σύστημα Διαχείρισης 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 ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης
προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
eydamth.gr.. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων
για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ.

Χρήστος Μέτιος

 

 

Συνημμένα: 

1. Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eydamth.gr
1. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα
2. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης
3. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης
4. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης
5. Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχου.

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων– Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων – Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ, Υπόψη κ. Γρουζή, Νίκης 5, Πλ. Συ-ντάγματος, 10180, Αθήνα.
• Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα
• Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57 Αθήνα
• Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105 64, Αθήνα
• Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα
• Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα
3.Γραφείο Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
4.Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Α.Μ.Θ

Εσωτερική διανομή: 

1. Προϊστάμενος Υπηρεσίας
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2. Προϊστάμενοι Μονάδων Β1, Β2 και Γ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

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 ΠΔΕ 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 ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της Δ.Α. προς τη ΔΔΕ.

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 ΔΑ 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 ΔΑ 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης 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 Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην
παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

(viii) Για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων 
(microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρμόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση 
και μεταβίβαση των δεδομένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ/ΠΑΝ.
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Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων και στις περιπτώσεις που η συλλογή των δεδομένων
συμμετεχόντων διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα)

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 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 Διαχείρισης του Ε.Π, μέσω των Δελτίων Δήλωσης
Δαπανών.

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 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 Δελτίο Δήλωσης Δαπανών 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
Διαχείρισης 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. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
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 στην Ένωση και στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη (όταν η πράξη συγχρηματοδοτείται από

http://www.espa.gr
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περισσότερα του ενός Ταμεία, γίνεται αναφορά στα ΕΔΕΤ).

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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(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 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την
υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ 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 Διαχείρισης 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
Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που
τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης 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 ΔΑ ή τους ΕΦ μέσα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης,
προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Τεχνικό Δελτίο 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 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ναι/όχι): ΟΧΙ

4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ (ναι/όχι): OXI

5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ (ναι/οχι): OXI

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ναι/οχι): ΟΧΙ
7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ναι/όχι) OXI
8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (ναι/όχι) OXI

9. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(ναι/οχι): OXI

10. ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 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)

NAI

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

OXI

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι.ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΙ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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

Οικονομική Δραστηριότητα ECO 20 (ID: 20) Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

Δευτερεύων Θεματικός Στόχος ΕΚΤ ESF 08 (ID: 1108) Δεν εφαρμόζεται 

Μηχανισμός Εδαφικής Διάστασης TDM 07 (ID: 1007) Δεν εφαρμόζεται 

Τύπος Εδαφικής Διάστασης TER 07 (ID: 907) Δεν εφαρμόζεται 

Ειδική Διάσταση SPD CVD19 (ID: 
100) Πανδημία COVID 19 

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή 
Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) EL11 (ID:3 ) Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης

ΑΔΑ: 634Σ7ΛΒ-ΜΧΡ
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