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Σροποποίθςθσ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΘΘ ΔΡΑΘ  

 «ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΣΑ ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΘΙΑΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΡΑΣΘΘ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – (Ιατροφαρμακευτικι Περίκαλψθ, Ψυχολογικι Τποςτιριξθ, Κοινωνικι 

Τποςτιριξθ και Τπθρεςίεσ Διερμθνείασ)». 

 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίθςθ τθσ Δράςθσ «Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα Προ-Αναχωρθςιακά 

Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – (Ιατροφαρμακευτικι Περίκαλψθ, Ψυχολογικι Τποςτιριξθ, 

Κοινωνικι Τποςτιριξθ και Τπθρεςίεσ Διερμθνείασ)» με Κωδικό ΟΡΣ 5010510 ςτο Εκνικό 

Ρρόγραμμα του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ περιόδου 2014 – 2020». 

 

Ο Τπουργόσ Προςταςίασ του Πολίτθ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 514/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16
θσ

 

Απριλίου 2014 ςχετικά με τον κακοριςμό γενικϊν διατάξεων όςον αφορά το Ταμείο Αςφλου, 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και το μζςο για τθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ τθσ αςτυνομικισ 

ςυνεργαςίασ, τθσ πρόλθψθσ και καταςτολισ τθσ εγκλθματικότθτασ και τθσ διαχείριςθσ κρίςεων,  

2. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 516/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ 

Απριλίου 2014 για τθ δθμιουργία του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, τθν 

τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και τθν κατάργθςθ των αποφάςεων του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αρικ. 573/2007/ΕΚ και αρικ. 575/2007/ΕΚ και τθσ 

απόφαςθσ 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου, 

3. Τθν αρικ. C(2015) 5313 από 31/07/2015 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του Εκνικοφ 

Ρρογράμματοσ τθσ Ελλάδασ για τθν ενίςχυςθ από το Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 

για τθν περίοδο από το 2014 ζωσ το 2020, ωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν αρικ. C(2015) 9607 από 

16/12/2015 εκτελεςτικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ,  με τθν αρικ. C (2016) 1836 από 21/03/2016 

εκτελεςτικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, με τθν αρικ. C(2016) 7527 από 25/11/2016 εκτελεςτικι 

απόφαςθ τθσ Επιτροπισ κακϊσ και με τθν αρικ. C (2017) 5791 από 28.08.2017 εκτελεςτικι 

απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, τθν C (2018) 8108 από 06/12/2018 κακϊσ και τθν C (2019) 4142 από 

28.05.2019, 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΘ 

 

 

 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ 

ΣΑΜΕΙΟ ΑΤΛΟΤ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΘ ΚΑΙ 

ΕΝΣΑΞΘ 

 

ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΘ ΑΡΧΘ: 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) 

Ρλθροφορίεσ: 4
ο
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4. Τθν υπ’ αρικ. 2711 από 29.12.2020 (ΦΕΚ 5772/Β’/29.12.2020) Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Εκνικϊν Ρρογραμμάτων των Ταμείων Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και 

Ζνταξθσ (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εςωτερικισ Αςφάλειασ (ΤΕΑ/ISF) για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-

2020, 

5. Το Ν. 3938/2011 από 28/03/11 (ΦΕΚ 61/Αϋ/31.03.2011) «Σφςταςθ Γραφείου Αντιμετϊπιςθσ 

Ρεριςτατικϊν Αυκαιρεςίασ ςτο Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, 

6. Το Ρ.Δ. 82/2011 από 09/09/11 (ΦΕΚ 198/Α’/09.09.2011) «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ 

Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (άρκρο 3 Ν. 3938/2011)», 

7. Τθν υπ’ αρικ. 8000/20/45/119-δ’ από 03/09/15 (ΦΕΚ 1880/Β’/07.09.2015) Κοινι Υπουργικι 

Απόφαςθ για τθν διάρκρωςθ τθσ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν 

Ρρογραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.) Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ του άρκρου 

9 παρ. 11 εδάφιο γ’ του Ν.4332/2015, 

8. Το Ν. 4375/2016 από 02/04/16 (ΦΕΚ 51/Α’/03.04.2016) «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ 

Αςφλου, Αρχισ Ρροςφυγϊν, Υπθρεςίασ Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ ςφςταςθ Γενικισ 

Γραμματείασ Υποδοχισ, προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «ςχετικά με τισ κοινζσ διαδικαςίεσ 

για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ (αναδιατφπωςθ)», διατάξεισ 

για τθν εργαςία δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ και άλλεσ διατάξεισ και ειδικότερα τα άρκρα 75, 

76, 77, 78, 79 ΡΑ. 3, 81 και 82, 

9. Τθν υπ’ αρικ. 245 από 08/02/19 (ΦΕΚ 510/Β’/20.02.2019) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ για τθν «Ανάκεςθ κακθκόντων διαχείριςθσ για δράςεισ του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ 

του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ για τθν περίοδο 2014-2020 ςτθν Υπθρεςία 

Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.) του Υπουργείου 

Ρροςταςίασ του Ρολίτθ», 

10.  Το Ρ.Δ. 86 από 29/08/18 (ΦΕΚ 159/Α’/29.08.2018) «Αναςφςταςθ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ 

και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και μετονομαςία του ςε Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ», 

11. Τον Νόμο 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)  Μεταρρφκμιςθ τθσ Διοικθτικισ Οργάνωςθσ των 

υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ, Κζντρα Εμπειρογνωμοςφνθσ ςπάνιων και πολφπλοκων νοςθμάτων, 

τροποποίθςθ ςυνταξιοδοτικϊν ρυκμίςεων του ν. 4387/2016 και άλλεσ διατάξεισ, όπου ςτο άρκρο 

47 «Διατάξεισ για τθν Ανϊνυμθ Εταιρεία Μονάδων Υγείασ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)» αναφζρεται ςτθν 

προςκικθ ςτο άρκρο 3 του Ν.3293/2004 (Αϋ 231) των περιπτϊςεων ιϋ και ιαϋ ςχετικά με τθν 

παροχι φροντίδασ υγείασ, ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ και ψυχοκοινωνικι διάγνωςθ και 

ςτιριξθ των προςϊπων που διαβιοφν ςτα Ρροαναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν, 

12. Τθν υπ’ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ιβ’ από 1/6/2017 πρόςκλθςθ τθσ Εντεταλμζνθσ Αρχισ Υπθρεςία 

Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.) ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ 

Ρρογράμματοσ του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020  για τθν υποβολι 

προτάςεων ςτο πλαίςιο του Ειδικοφ Στόχου «Επαναπατριςμόσ» του Ταμείου Αςφλου, 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (ΑΔΑ: 7Υ1Ο465ΧΘ7-ΗΧ1), 

13. Τθν υπ’ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-κςτ’ από 11/9/2017 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίασ Τάξθσ  

για τον οριςμό Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των προτάςεων, ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ με τίτλο 

«Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα Ρρο-Αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – 

(Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, Ψυχολογικι Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ 

Διερμθνείασ)»  για τα θμερολογιακά ζτθ 2017-2019, του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Ελλάδοσ του 

Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ - Ειδικόσ Στόχοσ «Επαναπατριςμόσ» - Εκνικόσ 

Στόχοσ «Συνοδευτικά μζτρα» (ΑΔΑ: 6ΨΕ6465ΧΘ7-ΨΥΧ), 
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14. Το υπ’ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-κδ’ από 11/9/2017 Αίτθμα Χρθματοδότθςθσ Δράςθσ του Δικαιοφχου προσ 

τθν Εντεταλμζνθ Αρχι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων 

(Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.) για τθν ζνταξθ τθσ δράςθσ/ζργου ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα του Ταμείου Αςφλου, 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020», 

15. Το υπ’ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-λςτ’ από 26/09/2017 Αίτθμα τθσ Εντεταλμζνθσ Αρχισ, Υπθρεςίασ 

Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.), για παροχι 

ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων - διευκρινίςεων για τθν αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ, 

16. Τα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία/ διευκρινίςεισ που υπεβλικθςαν μζςω ΟΡΣ ςτισ 2/10/2017 από τον 

Δικαιοφχο (ΤΑΜΕ/30/2-μ’ από 2/10/2017), 

17. Το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτό καταγράφεται ςτα ζγγραφα τεκμθρίωςθσ τθσ κετικισ 

αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ και ειδικότερα ςτισ Λίςτεσ ελζγχου πλθρότθτασ & επιλεξιμότθτασ τθσ 

πρόταςθσ και ςτα Φφλλα Αξιολόγθςθσ Δράςθσ και αποτυπϊνονται με τα από 22/09/2017 και από 

04/10/2017 πρακτικά αξιολόγθςθσ, 

18. Τθν υπ’ αρικ. TAME/30/2-μα’ από 6.10.2017 κετικι ειςιγθςθ του κ. Διευκυντι τθσ Εντεταλμζνθσ 

Αρχισ, Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.) περί 

ζκδοςθσ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ και Υπογραφι Συμφωνίασ Επιδότθςθσ τθσ δράςθσ «Ανάπτυξθ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα Ρρο-Αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – 

(Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, Ψυχολογικι Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ 

Διερμθνείασ)», 

19. Τθν υπ‘ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-μβ’ από 06/10/2017 Απόφαςθ Χοριγθςθ του κ. Γενικοφ Γραμματζα 

Δθμόςιασ τάξθσ για τθν χρθματοδότθςθ/επιδότθςθ τθσ δράςθσ «Ανάπτυξθ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ςτα Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – (Ιατροφαρμακευτικι 

Ρερίκαλψθ, ψυχολογικι Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ)», 

20. Τθν υπ ‘αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-μγ’ από 06/10/2017 Συμφωνία Επιδότθςθσ Δράςθσ «Ανάπτυξθ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – 

(Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, ψυχολογικι Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ 

Διερμθνείασ)», 

21. Το υπ’ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-μθ’ από 01/11/2017 ανακεωρθμζνο Αίτθμα Χρθματοδότθςθσ Δράςθσ του 

Δικαιοφχου προσ τθν Εντεταλμζνθ Αρχι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν 

Ρρογραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.) για τθν ζνταξθ τθσ δράςθσ/ζργου ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα του Ταμείου 

Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020» (ζκδοςθ 1.2 του Ο.Ρ.Σ.), 

22. Το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτό καταγράφεται ςτα ζγγραφα τεκμθρίωςθσ τθσ κετικισ 

αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ και ειδικότερα ςτο Φφλλο Αξιολόγθςθσ Δράςθσ και αποτυπϊνεται με 

το υπ’ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-μκ’ από 03.11.2017 πρακτικό αξιολόγθςθσ, 

23. Τθν υπ’ αρικ. TAME/30/2-ρα’ από 9.11.2018 κετικι ειςιγθςθ του κ. Διευκυντι τθσ Εντεταλμζνθσ 

Αρχισ, Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.) περί 

τροποποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ και τροποποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ δράςθσ 

«Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – 

(Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, ψυχολογικι Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ 

Διερμθνείασ)», 

24. Τθν υπ‘ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ρβ’ από 09/11/2018 Απόφαςθ Χοριγθςθ του κ. Γενικοφ Γραμματζα 

Δθμόςιασ τάξθσ για τθν χρθματοδότθςθ/επιδότθςθ τθσ δράςθσ «Ανάπτυξθ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ςτα Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – (Ιατροφαρμακευτικι 

Ρερίκαλψθ, ψυχολογικι Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ)», 

25. Τθν υπ ‘αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ργ’ από 09/11/2018 Συμφωνία Επιδότθςθσ Δράςθσ «Ανάπτυξθ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – 
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(Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, ψυχολογικι Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ 

Διερμθνείασ)»  και ςυγκεκριμζνα τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ μετά των  Πρων Χρθματοδότθςθσ Δράςθσ 

και Υποχρεϊςεισ Δικαιοφχου (Ραράρτθμα Ι), 

26. Τθν υπ ϋ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ρναϋαπό 27/11/2019 ειςιγθςθ τθσ κασ Διευκφντριασ τθσ Εντεταλμζνθσ 

Αρχισ, Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.) περί 

τροποποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ τθσ δράςθσ «Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα 

Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – (Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, ψυχολογικι 

Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ)», 

27. Τθν υπ ϋ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ρνβϋ από 27/11/2019 τροποποίθςθ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ Δράςθσ, 

28.  Το υπ ϋ αρικ. 7548 από 21/11/2019 (θλεκτρονικά υποβαλλόμενο ςτο ΟΡΣ εκδ.2.0 τθν 28/11/2019) 

αίτθμα τροποποίθςθσ τθσ δράςθσ «Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα Ρρο-

αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – (Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, ψυχολογικι 

Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ)», όπωσ τροποποιικθκε και εςτάλθ 

κατόπιν ενςωμάτωςθ ςχετικϊν παρατθριςεων, με το υπ ϋ αρικ. 8151 από 10/12/2019 (ειςερχ. 

πρωτ. ΤΑΜΕ/30/2-ρνγϋ από 10.12.2019, θλεκτρονικά, υποβαλλόμενο τθν 10.12.19 ςτο ΟΡΣ, 

εκδ.2.0 και id 71194), 

29. Τθν υπ ϋ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ρνδϋ από 11/12/2019 αναφορά χειριςτϊν τθσ δράςθσ, 

30. Τθν υπ ϋ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ρνςτϋαπό 11/12/2019 ειςιγθςθ τθσ κασ Διευκφντριασ τθσ Εντεταλμζνθσ 

Αρχισ, Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.) περί 

τροποποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ τθσ δράςθσ «Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα 

Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – (Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, ψυχολογικι 

Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ)», 

31. Τθν υπ ϋ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ρνηϋ από 11/12/2019 τροποποίθςθ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ Δράςθσ 

«Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – 

(Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, ψυχολογικι Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ 

Διερμθνείασ)» (ΑΔΑ: ΨΨΦ746ΜΤΛΒ-ΒΔΥ), 

32. Τθν υπ ϋ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ρξϋ από 19/12/2019 ειςιγθςθ τθσ κασ Διευκφντριασ τθσ Εντεταλμζνθσ 

Αρχισ, Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.) περί 

τροποποίθςθσ τθσ Συμφωνίασ Επιδότθςθσ τθσ δράςθσ «Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

ςτα Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – (Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, 

ψυχολογικι Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ)», 

33. Τθν υπ ‘αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ρξαϋ από 20/12/2019 τροποποιθμζνθ Συμφωνία Επιδότθςθσ Δράςθσ 

«Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – 

(Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, ψυχολογικι Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ 

Διερμθνείασ)» μετά των Πρων Χρθματοδότθςθσ Δράςθσ και Υποχρεϊςεισ  Δικαιοφχου 

(Ραράρτθμα Ι) (ΑΔΑ: ΩΩΓΤ46ΜΤΛΒ-604), 

34. Το υπ ϋ αρικ. 1773 από 18/02/2021  αίτθμα τροποποίθςθσ τθσ δράςθσ «Ανάπτυξθ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – 

(Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, ψυχολογικι Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ 

Διερμθνείασ)» (ειςερχ. πρωτ. ΤΑΜΕ/30/2-ςικϋ από 22.02.2021, θλεκτρονικά υποβαλλόμενο τθν 

22.02.21 ςτο ΟΡΣ, εκδ.3.0 και id 167721), 

35. Τθν υπ ϋ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ςκβϋαπό 02/03/2021 ειςιγθςθ του κ. Διευκυντι τθσ Εντεταλμζνθσ 

Αρχισ, Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.) περί 

τροποποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ τθσ δράςθσ «Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα 

Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – (Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, ψυχολογικι 

Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ)», 
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36. Τθν υπ ϋ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ςκγϋ από 04/03/2021 τροποποίθςθ Απόφαςθσ Χοριγθςθσ Δράςθσ 

«Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – 

(Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, ψυχολογικι Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ 

Διερμθνείασ)» (ΑΔΑ: Ω1646ΜΤΛΒ-ΘΩ7), 

37. Το  υπ ϋ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ςκηϋ από 08/03/2021 ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μασ προσ τθν ΑΕΜΥ Α.Ε. με 

το οποίο διαβιβάςτθκε το Σχζδιο τθσ Συμφωνίασ Επιδότθςθσ μετά των Πρων Χρθματοδότθςθσ και 

Υποχρεϊςεων του Δικαιοφχου (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι), ςε τζςςερα (04) πρωτότυπα αντίγραφα, το 

οριςτικό Τεχνικό Δελτίο Δράςθσ, το οριςτικό ςχζδιο Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ με Ιδία Μζςα και θ 

Απόφαςθ Χοριγθςθσ τθσ δράςθσ, 

38. Το υπ ϋ αρικ. 2497 από 09/03/2021 ζγγραφο τθσ ‘ΑΕΜΥ Α.Ε.’ περί διαβίβαςθσ τεςςάρων 

πρωτότυπων αντιτφπων του υπογεγραμμζνου ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι του ςχεδίου Συμφωνίασ 

Επιδότθςθσ τθσ δράςθσ,  

39. Τθν υπ ϋ αρικ. ΤΑΜΕ/30/2-ςκκϋ από 10/03/2021 ειςιγθςθ του κ. Διευκυντι τθσ Εντεταλμζνθσ 

Αρχισ, Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Ρ.) περί 

τροποποίθςθσ τθσ Συμφωνίασ Επιδότθςθσ τθσ δράςθσ «Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

ςτα Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – (Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, 

ψυχολογικι Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ)», 

 

 

Αποφαςίηει  

τθν τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Δράςθσ «Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα 

Ρρο-Αναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – (Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, Ψυχολογικι 

Υποςτιριξθ, Κοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ)» ςτον Ειδικό Στόχο  «Επαναπατριςμόσ», 

και τον Εκνικό Στόχο «Συνοδευτικά μζτρα»  του Ε.Ρ. «Ταμείου Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ». 

 

Θ Δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (75% ευρωπαϊκοί 

πόροι και 25% εκνικοί πόροι). 

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΘ 

1. Κωδικόσ Δράςθσ / MIS (ΟΠ):  5010510 

2. Δικαιοφχοσ: 
Ανϊνυμθ Εταιρεία Μονάδων Τγείασ 

(Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε.)  

3.Κωδικόσ Δικαιοφχου: 10339 

4. Φυςικό αντικείμενο τθσ Δράςθσ: 

Οι μετανάςτεσ πρζπει επίςθσ με βάςθ τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ να ζχουν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ 

επείγουςασ Υγειονομικισ περίκαλψθσ και Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ, Ψυχολογικισ και 

Κοινωνικισ Υποςτιριξθσ, ςε ιςότιμθ βάςθ με τουσ υπθκόουσ του εκάςτοτε κράτουσ υποδοχισ και να 

ςυμμετζχουν ι να απαλλάςςονται από τισ ςχετικζσ υγειονομικζσ δαπάνεσ με βάςθ τουσ ίδιουσ 

κανόνεσ.  

Οι κυριότεροι ςτόχοι τθσ προτεινόμενθσ για χρθματοδότθςθ πράξθσ είναι:  

• Θ παροχι υγειονομικισ περίκαλψθσ, κακϊσ και πρόλθψθσ ςτουσ μετανάςτεσ που διαβιοφν 

ςτα Ρρο.Κ.ε.Κ.Α. 

• Θ ψυχολογικι και κοινωνικι υποςτιριξθ των κρατουμζνων, λαμβάνοντασ υπόψθ το 

δυςμενζσ περιβάλλον που ζχουν περιζλκει. 

• Θ πρόλθψθ τθσ εξάπλωςθσ των πακιςεων και των λοιμϊξεων μεταξφ των μεταναςτϊν, των 

υπαλλιλων και τθν ευρφτερθ κοινότθτα. 
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• Θ υποςτιριξθ του ζργου των παραπάνω υπθρεςιϊν με τθ βοικεια διερμθνζων, ζτςι ϊςτε 

να ςυντομεφεται ο χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςτισ ανάγκεσ των κρατουμζνων και ςτθν ορκι 

διαχείριςθ των προβλθμάτων που αφοροφν ςτθ διαμονι τουσ ςτα Κζντρα Κράτθςθσ. 

• Θ προϊκθςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ για τθν υγειονομικι περίκαλψθ ςτα 

Ρρο.Κε.Κ.Α., τόςο μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ υγείασ και γενικά μζςω των βελτιϊςεων των 

ςυνκθκϊν διαμονισ/κράτθςθσ. 

 

Στο πλαίςιο τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ, θ ΑΕΜΥ Α.Ε. κα υλοποιιςει τον κατάλλθλο μθχανιςμό για 

τθν υγειονομικι υποςτιριξθ των αλλοδαπϊν που κρατοφνται ςτα Ρρο.Κε.Κ.Α. ςτθν Ελλθνικι 

Επικράτεια.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, δια μζςου τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, προτείνεται ςε όλα τα υφιςτάμενα Κζντρα 

Κράτθςθσ:  

• Να δθμιουργθκοφν αυτόνομεσ δομζσ παροχισ πρωτοβάκμιων υπθρεςιϊν υγείασ, που κα 

ςτελεχωκοφν με ιατροφσ, νοςθλευτζσ και επιςκζπτεσ υγείασ.  

• Να ςτελεχωκοφν με ειδικοφσ επιςτιμονεσ, όπωσ ψυχολόγουσ και κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, 

κακϊσ και διερμθνείσ, για τθν κακθμερινι παροχι των αναγκαίων υπθρεςιϊν του τομζα 

τουσ.  

• Οι δομζσ αυτζσ που κα ζχουν το χαρακτιρα Ρολυδφναμων Ρεριφερειακϊν Ιατρείων (ΡΡΙ) 

και κα εξοπλιςκοφν με αναλϊςιμο υγειονομικό, φαρμακευτικό και λοιπό απαραίτθτο 

ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό, ξενοδοχειακό εξοπλιςμό, εξοπλιςμό πλθροφορικισ και 

επικοινωνιϊν και υπθρεςίεσ περιςυλλογισ και διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων.  

• Να δθμιουργθκεί ο κατάλλθλοσ κεντρικόσ μθχανιςμόσ εποπτείασ και διοίκθςθσ των 

μονάδων αυτϊν απ' ευκείασ από τθν ΑΕΜΥ Α.Ε. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ κα περιλαμβάνει 

ςυντονιςτζσ ειδικοτιτων και διοικθτικοφσ και οικονομικοφσ επιςτιμονεσ, προκειμζνου το 

τελικό αποτζλεςμα τθσ πράξθσ να είναι το καλφτερο δυνατό.  

 

Τα ςυνολικά Ζργα τθσ δράςθσ κα αποτελοφν:  

1. Ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ,  

2. Ψυχολογικι υποςτιριξθ,  

3. Κοινωνικι υποςτιριξθ,  

4. Υπθρεςίεσ διερμθνείασ,  

5. Διαχείριςθ - Τεχνικι Υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, 

6. Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ και αναλωςίμων 2018,  

7. Ρρομικεια φαρμακευτικοφ υλικοφ 2018, 

8. Ρρομικεια φυματίνθσ 2019, 

9. Ρρομικεια αναλϊςιμου υγειονομικοφ υλικοφ 2020,  

10. Ρρομικεια φαρμακευτικοφ υλικοφ,  

11. Ρρομικεια φυματίνθσ 2020,  

12. Ρρομικεια εξοπλιςμοφ οδοντιατρείων,  

14. Ρρομικεια θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ,  

15. Ρρομικεια θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 2021 και  

16. Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ 2021. 

 

Τα κζντρα που κα ενταχκοφν για να εξυπθρετθκοφν από τθν παροφςα δράςθ είναι: 

1. Ταφρου (Ρζτρου άλλθ) 

2. Αμυγδαλζηασ 

3. Κορίνκου 

4. Ραρανεςτίου Δράμασ 

5. Ξάνκθσ 
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6. Φυλακίου Ορεςτιάδασ 

7. Μόριασ Λζςβου 

8. Κω 

 

ΕΡΓΟ 1. Ιατροφαρμακευτικι Περίκαλψθ : 

Το ζργο αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ (ΡΦΥ) ςτουσ αλλοδαποφσ 

διαμζνοντεσ ςτα Ρρο.Κε.Κ.Α. που είναι ςτθν ευκφνθ λειτουργίασ και υποςτιριξθσ τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ (ΕΛ.ΑΣ.). Θ παροχι πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ περίκαλψθσ ςτουσ κρατοφμενουσ των 

Ρρο.Κε.Κ.Α. ζχει άμεςθ ςυνζργεια κυρίωσ με τισ υπθρεςίεσ διερμθνείασ (ΕΓΟ 4), κακϊσ και με τισ 

υπθρεςίεσ ψυχολογικισ (ΕΓΟ 2) και κοινωνικισ υποςτιριξθσ (ΕΓΟ 3).  

Στόχοι του ζργου είναι:  

 Θ παροχι πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ περίκαλψθσ ςτουσ αλλοδαποφσ κρατοφμενουσ ςτα 

Ρρο.Κε.Κ.Α. 

 Θ προςζλκυςθ κατάλλθλου και ικανοφ αρικμοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ ιατρικϊν και 

λοιπϊν ειδικοτιτων για τθν ςτελζχωςθ των κζντρων και τθν πλθρζςτερθ παροχι των 

ιατροφαρμακευτικϊν υπθρεςιϊν 

 Θ πρόλθψθ τθσ εξάπλωςθσ των πακιςεων και των λοιμϊξεων μεταξφ των κρατουμζνων, 

των εργαηομζνων ςτα Ρρο.Κε.Κ.Α. και τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ 

 Θ προϊκθςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ για τθν υγειονομικι κάλυψθ ςτα 

Ρρο.Κε.Κ.Α., με τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ των κρατουμζνων και των ςυνκθκϊν κράτθςθσ 

 

Οι ςτόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μζςω: 

 Τθσ ςτελζχωςθσ με κατάλλθλο επιςτθμονικό προςωπικό διαφόρων ειδικοτιτων, 

 Τθσ αντιμετϊπιςθσ των ανταγωνιςτικϊν ςυνκθκϊν προςφερόμενων πακζτων ςε παρόμοιεσ 

δομζσ με τθν εφαρμογι του άρκρου 8 του Ν.4650/2019 για τθν παροχι επιπλζον μιςκοφ, 

 Τθσ προμικειασ του κατάλλθλου και απαραίτθτου ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ και 

υπθρεςιϊν περιςυλλογισ επικίνδυνων αποβλιτων,  

 Τθσ προμικειασ του κατάλλθλου ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ, εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και 

επικοινωνίασ, 

 Τθσ δθμιουργίασ Εγχειριδίου Ενιαίων Κατευκυντιριων Οδθγιϊν.  

 

Το Ζργο αναλφεται με τα παρακάτω Υποζργα – Ρακζτα Εργαςίασ:  

Ρ.Ε. 1.1:Στελζχωςθ υγειονομικϊν δομϊν παροχισ πρωτοβάκμιων υπθρεςιϊν υγείασ ςτα Ρ.Κε.Κ 

Αλλοδαπϊν με ιατρικό, νοςθλευτικό και διοικθτικό προςωπικό,  

Ρ.Ε.1.2: Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ,  

Ρ.Ε.1.3: Ρρομικεια ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ,  

Ρ.Ε.1.4: Ρρομικεια εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ,  

Ρ.Ε.1.5: Ρρομικεια εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν επικοινωνίασ,  

Ρ.Ε.1.6:Δθμιουργία Εγχειρίδιου Ενιαίων Κατευκυντιριων οδθγιϊν και  

Ρ.Ε.1.7: Υπθρεςίεσ περιςυλλογισ & διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων.   

 

Θ ςτελζχωςθ του ΕΓΟΥ 1 αφορά ςυνολικά : 

i. Ιατροί: 09 Γενικισ Ιατρικισ ι Ρακολογίασ και ελλείψει αυτϊν, λοιπζσ ειδικότθτεσ ι Ιατροί 

άνευ ειδικότθτασ και 2 (επιπλζον των 09) ιατρόσ ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων με ςυμβάςεισ 

ζργου  

ii. Ψυχίατροι: 4 

iii. Οδοντίατροι: 2 

iv. Νοςθλευτζσ: 29 (ΡΕ ι ΤΕ) 

v. Επιςκζπτεσ Υγείασ: 7 

vi. Διοικθτικοί: 6 άτομα, ΤΕ Διοικθτικοφ ι ΤΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ.  
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Θ διαδικαςία τθσ πρόςλθψθσ του προςωπικοφ κα γίνει κατόπιν πρόςκλθςθσ (οι όροι τθσ οποίασ κα 

εγκρικοφν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ) και κα είναι ςυνεχισ μζχρι τθν 

κάλυψθ των προβλεπόμενων κζςεων και μζχρι τθ λιξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ. Κατά τθν 

πρόςλθψι του, το προςωπικό κα υπογράψει ςυμβάςεισ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

οριςμζνου χρόνου, το ςχζδιο των οποίων κα εγκρικεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 

Εταιρείασ και κα καταρτιςτοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 4486/17 (άρκρο 99) και τισ διατάξεισ 

που διζπουν τθν Εταιρεία εν γζνει. Θα λαμβάνουν τισ αποδοχζσ και τα επιδόματα ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα και οριηόμενα ςτθν εκνικι νομοκεςία ςε ςυνάρτθςθ με τα παραςτατικά - 

αποδεικτικά που ζχουν προςκομίςει ςτον ατομικό τουσ φάκελο.  

Επίςθσ και μόνο για το ιατρικό προςωπικό (ιατροφσ, ψυχιάτρουσ, οδοντιάτρουσ) ςε περίπτωςθ μθ 

κάλυψθσ των κζςεων με ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, δίδεται θ δυνατότθτα κάλυψθσ των 

κζςεων με ςυμβάςεισ ζργου (Ν.4058/2012) κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ (οι όροι τθσ οποίασ κα 

εγκρικοφν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ και κα είναι ςφμφωνοι με τθν 

πολιτικι τθσ εταιρίασ) και κα είναι ςυνεχισ μζχρι τθν κάλυψθ των προβλεπόμενων κζςεων και μζχρι 

τθ λιξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ. 

 

Το ςφνολο των πράξεων που εκτελεί το επιςτθμονικό προςωπικό (ιατροί, νοςθλευτζσ και επιςκζπτεσ 

υγείασ) καταχωροφνται ςτον Θλεκτρονικό Φάκελο Υγείασ (Θ.Φ.Υ.). Ο Θ.Φ.Υ. περιλαμβάνει το πλιρεσ 

ιατρικό ιςτορικό, το ιςτορικό των πράξεων και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και το ςφνολο των εγγράφων 

που αφοροφν τον κάκε κρατοφμενο. Ο Θλεκτρονικόσ Φάκελοσ Υγείασ τθρείται θλεκτρονικά, με χριςθ 

εργαλείων αςφαλείασ (securityassets) και διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ (securitypolicies). 

 

ΕΡΓΟ 2. Ψυχολογικι Τποςτιριξθ 

Θ ψυχολογικι υποςτιριξθ εςτιάηει ςτθν ψυχολογικι κατάςταςθ του ατόμου ςτο εδϊ – και – τϊρα, 
ςτθν ψυχικι ενδυνάμωςι του, ςτθν αρωγι για τθν ανακοφφιςθ από τα ςυμπτϊματά του και ςτθ 
χριςθ κατάλλθλων δεξιοτιτων για τθ διαχείριςθ των καταςτάςεων.  

 

Θ ζνταξθ των ψυχολόγων ςτθν επιςτθμονικι ομάδα είναι αναγκαία με κφριο γνϊμονα τθν παροχι 
τθσ βζλτιςτθσ δυνατισ ψυχολογικισ υποςτιριξθσ ςτουσ παρανόμωσ ειςερχόμενουσ αλλοδαποφσ 
που κρατοφνται ςτα Ρρο.Κε.Κ.Α., ϊςτε μεταξφ των άλλων να ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ θ επιςτροφι 
τουσ ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ/καταγωγισ τουσ. Τα ςυγκεντρωκζντα ςτατιςτικά ςτοιχεία των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν των ψυχολόγων  καταδεικνφουν τθν επιτακτικι ανάγκθ, αφενόσ για τθν 
αναγνϊριςθ των ψυχολογικϊν αναγκϊν και αφετζρου για τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 
και διαχείριςθ κρίςεων. 

Θ παροχι υπθρεςιϊν ψυχολογικισ υποςτιριξθσ ςτουσ κρατοφμενουσ των Ρρο.Κε.Κ.Α. ζχει άμεςθ 
ςυνζργεια με τισ υπθρεςίεσ κοινωνικισ υποςτιριξθσ (ΕΓΟ3) και τισ υπθρεςίεσ διερμθνείασ (ΕΓΟ4) 
και περιλαμβάνει: 

 Καταγραφι των ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν των ωφελουμζνων, μζςω του Ψυχοκοινωνικοφ 

Screening 

 Εκτίμθςθ τθσ ψυχολογικισ κατάςταςθσ των ωφελουμζνων, μζςω του Ψυχολογικοφ 

Ιςτορικοφ 

 Συμβουλευτικι παρζμβαςθ με τακτικζσ ατομικζσ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ ι 

επανεκτιμιςεισ (follow – up) ι διαχείριςθσ κρίςθσ (ζκτακτεσ ςυνεδρίεσ)  

Στον Θλεκτρονικό Φάκελο Υγείασ καταχωροφνται με ςυγκεκριμζνο δικαίωμα πρόςβαςθσ (security 

policies), οι πλθροφορίεσ όλων των εγγράφων που αφοροφν ςτον κρατοφμενο. 

 

 

Θ ςτελζχωςθ του ΕΓΟΥ 2 αφορά ςυνολικά ςε 9 ψυχολόγουσ.  

Θ απαςχόλθςθ  του προςωπικοφ κα είναι κακθμερινι, από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και ωράριο, 
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ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε Κζντρου. Στα Κζντρα με περιςςότερουσ του ενόσ Ψυχολόγουσ, θ 

εργαςία κα είναι ςε βάρδιεσ (πρωινι και απογευματινι) και ωράριο ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 

κάκε Κζντρου. Κατά τθν πρόςλθψι του το προςωπικό κα υπογράψει ςυμβάςεισ εξθρτθμζνθσ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου το ςχζδιο των οποίων κα εγκρικεί με απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ και κα καταρτιςτοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 4486/17 

(άρκρο 99) και τισ διατάξεισ που διζπουν τθν Εταιρεία εν γζνει. Θα λαμβάνουν τισ αποδοχζσ και τα 

επιδόματα ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα και οριηόμενα ςτθν εκνικι νομοκεςία ςε ςυνάρτθςθ με 

τα παραςτατικά - αποδεικτικά που ζχουν προςκομίςει ςτον ατομικό τουσ φάκελο. 

 

ΕΡΓΟ 3. Κοινωνικι Τποςτιριξθ 

Οι κοινωνικοί λειτουργοί που απαςχολοφνται ςτα Ρρο.Κε.Κ.Α. παρεμβαίνουν αξιοποιϊντασ κυρίωσ 

δφο μεκόδουσ άςκθςθσ τθσ κοινωνικισ εργαςίασ, τθν ατομικι και τθν ομαδικι. Ραρζχουν υπθρεςίεσ 

διαγνωςτικοφ, ςυμβουλευτικοφ και υποςτθρικτικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και δράςεισ διαςυνδετικισ 

εργαςίασ με δομζσ και φορείσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του Ρρο.Κε.Κ.Α. 

Κφριοι ςτόχοι τθσ παρζμβαςισ τουσ είναι θ διατιρθςθ τθσ ψυχοκοινωνικισ υγείασ των 

κρατουμζνων, θ πρόλθψθ και θ κάλυψθ των κοινωνικϊν τουσ αναγκϊν, θ προςαρμογι τουσ ςτο 

κλειςτό πλαίςιο του Κζντρου Κράτθςθσ, θ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ 

λειτουργικότθτάσ τουσ ςτισ ςυνκικεσ εγκλειςμοφ, κακϊσ και θ διευκόλυνςι τουσ ςτθ διαδικαςία του 

επαναπατριςμοφ.  

Θ παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ υποςτιριξθσ ςτουσ κρατοφμενουσ των Ρρο.Κε.Κ.Α. ζχει άμεςθ 

ςυνζργεια με τισ υπθρεςίεσ ψυχολογικισ υποςτιριξθσ (ΕΓΟ2) και τισ υπθρεςίεσ διερμθνείασ 

(ΕΓΟ4) και περιλαμβάνει: 

 Καταγραφι των ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν των ωφελουμζνων, μζςω του Ψυχοκοινωνικοφ 

Screening 

 Εκτίμθςθ τθσ κοινωνικισ κατάςταςθσ των ωφελουμζνων, μζςω του Κοινωνικοφ Ιςτορικοφ 

 Κοινωνικζσ παρεμβάςεισ και ενζργειεσ με ατομικζσ ςυνεδρίεσ και ομαδικζσ ςυναντιςεισ. 

Στον Θλεκτρονικό Φάκελο Υγείασ καταχωροφνται με περιοριςμζνο δικαίωμα πρόςβαςθσ 

(securitypolicies), οι πλθροφορίεσ όλων των εγγράφων που αφοροφν ςτον κρατοφμενο. 

 

Θ ςτελζχωςθ του ΕΓΟΥ 3 αφορά ςυνολικά ςε 8 κοινωνικοφσ λειτουργοφσ. 

Θ απαςχόλθςθ  του προςωπικοφ κα είναι κακθμερινι, από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και ωράριο, 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε Κζντρου. Στα Κζντρα με περιςςότερουσ του ενόσ Κοινωνικοφσ 

Λειτουργοφσ, θ εργαςία κα είναι ςε βάρδιεσ (πρωινι και απογευματινι) και ωράριο ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ του κάκε Κζντρου.  

Θ διαδικαςία τθσ πρόςλθψθσ του προςωπικοφ κα γίνει κατόπιν πρόςκλθςθσ (οι όροι τθσ οποίασ κα 

εγκρικοφν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ) και κα είναι ςυνεχισ μζχρι τθν 

κάλυψθ των προβλεπόμενων κζςεων και μζχρι τθ λιξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ.  

Κατά τθν πρόςλθψι του το προςωπικό κα υπογράψει ςυμβάςεισ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ 

δικαίου οριςμζνου χρόνου το ςχζδιο των οποίων κα εγκρικεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ και κα καταρτιςτοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 4486/17 (άρκρο 99) 

και τισ διατάξεισ που διζπουν τθν Εταιρεία εν γζνει. Θα λαμβάνουν τισ αποδοχζσ και τα επιδόματα 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα και οριηόμενα ςτθν εκνικι νομοκεςία ςε ςυνάρτθςθ με τα 

παραςτατικά - αποδεικτικά που ζχουν προςκομίςει ςτον ατομικό τουσ φάκελο. 

 

ΕΡΓΟ 4. Τπθρεςίεσ Διερμθνείασ 

Θ διερμθνεία είναι θ διαδικαςία τθσ μεςολάβθςθσ ενόσ ατόμου για τθ διευκόλυνςθ τθσ 
επικοινωνίασ μεταξφ κρατουμζνων και προςωπικοφ Ρρο.Κε.Κ.Α., οι οποίοι δεν ομιλοφν τθν ίδια 
γλϊςςα. Οι υπθρεςίεσ διερμθνείασ είναι απαραίτθτεσ για τθν υποςτιριξθ και παροχι 
ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ (ΕΓΟ 1), ψυχολογικισ (ΕΓΟ2) και κοινωνικισ υποςτιριξθσ 
(ΕΓΟ 3), αλλά και για τθν υποςτιριξθ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ με απϊτερο τελικό ςκοπό τθν 
αποτελεςματικι και αποδοτικι επιςτροφι.  
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Θ παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ – μετάφραςθσ ςτουσ κρατοφμενουσ των Ρρο.Κε.Κ.Α. αφορά ςτα 
παρακάτω: 

 Διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ με ιατροφσ και νοςθλευτικό προςωπικό που απαςχολείται 

ςτα κζντρα, κατά τθ διάρκεια επίςκεψθσ ςτο ιατρείο, ιατρικισ εξζταςθσ και λιψθσ 

προςωπικϊν ςτοιχείων για τθν καταχϊρθςθ ςτον Θλεκτρονικό Φάκελο Υγείασ. 

 Διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ με ψυχολόγουσ που απαςχολοφνται ςτα κζντρα κατά τθ 

διάρκεια τθσ λιψθσ ψυχολογικοφ ιςτορικοφ και κάκε ςυνεδρίασ.  

 Διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ με κοινωνικοφσ λειτουργοφσ που απαςχολοφνται ςτα 

κζντρα κατά τθ διάρκεια τθσ λιψθσ κοινωνικοφ ιςτορικοφ και κάκε ςυνεδρίασ. 

 Διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ με τθν Ελλθνικι Αςτυνομία, όπου κρίνεται απαραίτθτο. Σε 

περίπτωςθ μετακινιςεων αυτζσ κα πραγματοποιθκοφν με υπθρεςιακά οχιματα τθσ ΕΛ.ΑΣ. 

ι του Ε.Κ.Α.Β. Οι μετακινιςεισ του κάκε διερμθνζα κα λαμβάνουν χϊρα οπουδιποτε 

χρειαςτεί για τθν ομαλι διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν επιςτροφισ. Ραράδειγμα τζτοιου 

είδουσ μετακίνθςθσ είναι θ μεταφορά κρατοφμενου ςυνοδεία διερμθνζα από π.χ. το 

Ρρο.Κε.Κ.Α. Κορίνκου, ςε Δευτεροβάκμιο Νοςοκομείο τθσ Ακινασ. 

Αναφορικά με τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται από διερμθνείσ/διαπολιτιςμικοφ μεςολαβθτζσ, 
υφίςταται θ περίπτωςθ να απαιτθκεί μετακίνθςθ διερμθνζα εκτόσ τθσ ζδρασ που βρίςκεται το 
Ρρο.Κε.Κ.Α. ςτο οποίο απαςχολείται ο κάκε διερμθνζασ, ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ και τα όρια του 
Ν.4336/2015. Το κόςτοσ των μετακινιςεων ςυμπεριλαμβάνεται ςτο Ρ.Ε.5.4.: Δαπάνεσ Μετακίνθςθσ.  

 

Ραράλλθλα, κα ςυςτακεί μια Κεντρικι Ομάδα Διερμθνζων/διαπολιτιςμικϊν μεςολαβθτϊν, θ οποία 
κα εργάηεται μζςω τθλεδιερμθνείασ για όλα τα Ρρο.Κε.Κ.Α., κατόπιν ραντεβοφ ι ζκτακτα, ανάλογα 
με τισ ανάγκεσ του κάκε Κζντρου και ςε ςυνεργαςία με το απαςχολοφμενο προςωπικό ςτθν 
ιατροφαρμακευτικι, διοικθτικι και ψυχοκοινωνικι υπθρεςία αλλά και τθν Ελλθνικι Αςτυνομία. Θ εν 
λόγω πρόταςθ ζχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ που υλοποιεί θ Ελλθνικι Αςτυνομία και αφοροφν 
ειδικό και κατάλλθλο εξοπλιςμό τθλεδιαςκζψεων (hardware και software). Ωςτόςο για τθν 
απρόςκοπτθ παροχι τθλεδιερμθνείασ κα γίνει προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ (κάμερεσ, θχεία κλπ) 
και υπθρεςιϊν ςφννεφου (cloud), ςυμβατζσ με τισ απαιτιςεισ του GDPR για τθν Κεντρικι Ομάδα 
Διερμθνζων / διαπολιτιςμικϊν μεςολαβθτϊν. Θ εν λόγω ομάδα δφναται να απαςχολείται ςτο 
Ρρο.Κε.Κ.Α. Αμυγδαλζηασ και ςτο Ρρο.Κε.Κ.Α. Ταφρου, εφόςον υπάρχει ςυμφωνία με τθν Ελλθνικι 
Αςτυνομία και διακεςιμότθτα υποδομισ.  

 

Με δεδομζνθ τθ διαρκι εναλλαγι του πλθκυςμοφ ςτα Ρρο.Κε.Κα., μεταβάλλονται και οι ανάγκεσ ςε 
διερμθνεία. Λόγω τθσ διαφοροποίθςθσ των αναγκϊν, κα γίνεται επικαιροποίθςθ τουσ ςε κάκε 
Κζντρο πριν τθν προκιρυξθ, ζτςι ϊςτε να προκθρφςςονται κζςεισ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 
ανάγκεσ. Τα άτομα τθσ κεντρικισ ομάδασ αφοροφν τισ κυρίωσ γλϊςςεσ Ουρντοφ, Φαρςί, Ραςτοφν 
και Αραβικά. 

 

Θ πρόςλθψθ κα αφορά ςυνολικά ςε 11 διερμθνείσ/διαπολιτιςμικοφσ μεςολαβθτζσ. Θ απαςχόλθςθ 

του προςωπικοφ κα είναι κακθμερινι, από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και ωράριο, ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ του κάκε Κζντρου. Θ διαδικαςία τθσ πρόςλθψθσ του προςωπικοφ κα γίνει κατόπιν 

πρόςκλθςθσ (οι όροι τθσ οποίασ κα εγκρικοφν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 

Εταιρείασ) και κα είναι ςυνεχισ μζχρι τθν κάλυψθ των προβλεπόμενων κζςεων και μζχρι τθ λιξθ τθσ 

υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ. Κατά τθν πρόςλθψι του το προςωπικό κα υπογράψει ςυμβάςεισ 

εξθρτθμζνθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου το ςχζδιο των οποίων κα εγκρικεί με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ και κα καταρτιςτοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του 4486/17 (άρκρο 99) και τισ διατάξεισ που διζπουν τθν Εταιρεία εν γζνει. Θα λαμβάνουν τισ 

αποδοχζσ και τα επιδόματα ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα και οριηόμενα ςτθν εκνικι νομοκεςία ςε 

ςυνάρτθςθ με τα παραςτατικά - αποδεικτικά που ζχουν προςκομίςει ςτον ατομικό τουσ φάκελο. 
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ΕΡΓΟ 5. Διαχείριςθ – Σεχνικι υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ 

Σκοπόσ του εν λόγω ζργου είναι θ διαςφάλιςθ όλων των αναγκαίων οργανωτικϊν και τεχνικϊν 

προχποκζςεων για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τισ 

προδιαγραφζσ και τα οικονομικά δεδομζνα που ζχουν τεκεί. 

 

Το Ζργο αναλφεται με τα παρακάτω Υποζργα – Ρακζτα Εργαςίασ: 

5.1: Θλεκτρονικόσ Φάκελοσ Υγείασ,  

5.2: Λογιςτικι διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ Δράςθσ,  

5.3: Οργάνωςθ Ομάδασ Διαχείριςθσ τθσ Δράςθσ,  

5.4: Δαπάνεσ Μετακίνθςθσ,  

5.5: Δράςεισ Ενθμζρωςθσ,  

5.6: Διάφορα Λειτουργικά Ζξοδα και  

5.7: Δαπάνεσ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ τθσ Δράςθσ. 

 

Με δεδομζνο ότι θ δράςθ χαρακτθρίηεται ωσ εντάςεωσ εργαςίασ, εφόςον πρόκειται για παροχι 

υπθρεςιϊν (ιατροφαρμακευτικι, ψυχοκοινωνικι, διερμθνείασ), είναι απαραίτθτθ θ λειτουργία 

ομάδασ διαχείριςθσ – τεχνικισ υποςτιριξθσ, θ οποία κα απαςχολείται ςτισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του 

δικαιοφχου. Επίςθσ θ φπαρξθ τθσ  ομάδασ διαχείριςθσ – τεχνικισ υποςτιριξθσ, επιτάςςεται από τθν 

διαςπορά των κζντρων εργαςίασ των απαςχολοφμενων και οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και υποδομζσ ςτισ 

οποίεσ εργάηονται.  

Θ ομάδα διαχείριςθσ – τεχνικισ υποςτιριξθσ αναλαμβάνει να τθριςει το Σφςτθμα Διαχείριςθσ και 

Ελζγχου του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ ΤΑΜΕ, κακϊσ και το ςφνολο τθσ νομοκεςίασ προμθκειϊν 

δθμοςίου και προςλιψεων προςωπικοφ.  

Ειδικότερα το αντικείμενο εργαςίασ αφορά: 

 Σχεδιαςμό όρων, προχποκζςεων, απαιτιςεων και διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ 

δράςθσ.  

 Διεξαγωγι των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ (προδιαγραφζσ 

ςτελζχωςθσ, κεςμικό πλαίςιο προςλιψεων, διεξαγωγι διαγωνιςμϊν, ςυμβάςεισ κ.λπ). 

 Επιχειρθςιακι εξειδίκευςθ των επιμζρουσ ζργων τθσ δράςθσ, όπωσ ανάλυςθ του 

περιεχομζνου, προςδιοριςμόσ υποζργων, τεκμθρίωςθ των όρων και των διαδικαςιϊν 

εκτζλεςθσ των ζργων, επεξεργαςία διαγωνιςμϊν,  κ.λπ. 

 Σχεδιαςμό και διεξαγωγι διαγωνιςμϊν ι/και προκθρφξεων κζςεων εργαςίασ για τθν 

ανάκεςθ ζργων και υπθρεςιϊν και τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ  

 Οργάνωςθ και προμικεια πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και εξαςφάλιςθ τθσ αναγκαίασ 

υποδομισ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ δράςθσ. 

 Οργάνωςθ ςυςτιματοσ λογιςτικισ και ταμειακισ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ 

δράςθσ. 

 Τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, όπωσ παρακολοφκθςθ φυςικοφ και 

οικονομικοφ αντικειμζνου, τιρθςθ χρονοδιαγραμμάτων, ςφνταξθ και τροποποίθςθ 

τεχνικϊν δελτίων, ςφνταξθ εκκζςεων προόδου, αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων, υποβολι 

Δελτίων Διλωςθσ Δαπανϊν, υποβολι αιτθμάτων κατανομισ και αιτθμάτων τροποποίθςθσ 

ΣΑΕ.   

 Επικοινωνία και δθμοςιοποίθςθ των πεπραγμζνων τθσ Δράςθσ ςτο Υπουργείο Υγείασ, τθν 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων και ςυνεργαςία με 

όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και υπθρεςίεσ. 

 

Ζργο 6 : Προμικεια Αναλϊςιμου Τγειονομικοφ Τλικοφ 2018.  

Ζργο 7 : Προμικεια Φαρμακευτικοφ Τλικοφ 2018. 

Ζργο 8: Προμικεια Φυματίνθσ 2019. 

Ζργο 9: Προμικεια Αναλϊςιμου Τγειονομικοφ Τλικοφ 2020. 
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Ζργο 10: Προμικεια Φαρμακευτικοφ Τλικοφ.  

Ζργο 11: Προμικεια Φυματίνθσ 2020. 

Ζργο 12: Προμικεια Εξοπλιςμοφ οδοντιατρείων. 

Ζργο 13: Προμικεια Εξοπλιςμόσ διάγνωςθσ φυματίωςθσ (Genexpert).  

Ζργο 14: Προμικεια Θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 2020.  

Ζργο 15: Προμικεια Θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 2021. 

Ζργο 16: Προμικεια Τγειονομικοφ υλικοφ 2021.  

 

5. Παραδοτζα Δράςθσ: 

Γενικά Παραδοτζα για τθν Δράςθ  

ΕΡΓΟ 1: ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΘΑΛΨΘ   

Ρ1.1.1: Εργοδότθςθ Ομάδασ Ζργου - Στελζχωςθ προςωπικοφ (17 ιατροί, 29 νοςθλευτζσ, 7 
επιςκζπτεσ υγείασ, 6 διοικθτικοί) 
Ρ1.1.2: Αρικμόσ ωφελοφμενων 
Ρ1.1.3: Θμεριςια Κίνθςθ Ιατρείου (θμεριςια καταγραφι του αρικμοφ των επιςκζψεων, του 
αρικμοφ των κρατουμζνων ςτουσ οποίουσ χορθγικθκε φαρμακευτικι αγωγι και του αρικμοφ 
των κρατουμζνων που παραπζμφκθκαν ςε δομζσ δθμόςιασ υγείασ) 
Ρ1.1.3.1: Ιατρικι Καρτζλα Κρατοφμενου (ιατρικό ιςτορικό κρατοφμενου, ιατροφαρμακευτικζσ 
πράξεισ, καταγραφι των εμβολιαςμϊν, καταγραφι των mantoux, καταγραφι τθσ πορείασ 
διαβθτικοφ αςκενι, κ.λπ.) 
Ρ1.1.3.2: Ιατρικι βεβαίωςθ 
Ρ1.1.3.3: Ραραπεμπτικό ειδικοφ ελζγχου (παραπομπι ςε αρμόδια υπθρεςία δθμοςίου φορζα, 
εφόςον κρίνεται απαραίτθτο) 
Ρ1.1.4: Μθνιαία Αναφορά Νοςθλευτϊν (κακθμερινι καταγραφι των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν από τον κάκε νοςθλευτι) 
Ρ1.1.5: Μθνιαία Αναφορά Επιςκεπτϊν Υγείασ (κακθμερινι καταγραφι των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν από τον κάκε επιςκζπτθ υγείασ) 
Ρ1.2.1: Ιατροτεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ (π.χ. απινιδωτζσ, καρδιογράφοι, διαφανοςκόπια κτλ) 
Ρ1.3.1: Ξενοδοχειακόσ εξοπλιςμόσ (π.χ. γραφεία, καρζκλεσ, βιβλιοκικεσ, κτλ) 
Ρ1.4.1: Εξοπλιςμόσ, λογιςμικό και υπθρεςίεσ πλθροφορικισ (π.χ. θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, 
πολυμθχανιματα κτλ)  
Ρ1.5.1: Εξοπλιςμόσ και υπθρεςίεσ επικοινωνίασ (Συμβόλαια τθλεφωνίασ, ςυςκευζσ 
τθλεφϊνων, υπθρεςίεσ cloud κτλ)  
Ρ1.6.1: Εγχειρίδιο Ενιαίων Κατευκυντιριων Οδθγιϊν  
Ρ1.7.1: Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων 

ΕΡΓΟ 2. ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ  

Ρ2.1.1: Εργοδότθςθ Ομάδασ Ζργου (ςτελζχωςθ προςωπικοφ – 9 ψυχολόγοι) 
Ρ2.2.1: Αρικμόσ ωφελοφμενων 
Ρ2.2.2: Screening (ςχετικά ςφντομθ διαδικαςία καταγραφισ των ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν του 
κρατοφμενου) 
Ρ2.2.3: Ψυχολογικό Ιςτορικό (λεπτομερισ διερεφνθςθ τθσ ψυχολογικισ κατάςταςθσ του 
κρατοφμενου)  
Ρ2.2.4: Ζντυπο Συνεδριϊν Ψυχολόγου (καταγραφι των ατομικϊν ςυνεδριϊν ψυχολογικισ 
υποςτιριξθσ του κρατοφμενου) 
Ρ2.2.5: Μθνιαίοσ Ρίνακασ Δραςτθριότθτασ Ψυχολόγου (καταγραφι των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν από τον κάκε ψυχολόγο) 

Ρ2.2.5.1: Αδυναμία Ρραγματοποίθςθσ Συνεδρίασ Ψυχολόγου (καταγραφι τθσ αιτίασ 
αδυναμίασ πραγματοποίθςθσ ςυνάντθςθσ με τον κρατοφμενο) 
Ρ2.2.5.2: Άρςθ Απορριτου (ζγγραφθ ςυναίνεςθ του κρατουμζνου για άρςθ απορριτου ςτισ 
περιπτϊςεισ που εκτιμάται είτε επικινδυνότθτα για τθν ανκρϊπινθ ηωι, είτε ευαλωτότθτα) 
Ρ2.2.5.3: Ραραπεμπτικό Ειδικοφ Ελζγχου (παραπομπι ςε αρμόδια υπθρεςία δθμοςίου 
φορζα για ψυχιατρικι εκτίμθςθ, εφόςον κρίνεται απαραίτθτο) 
Ρ2.2.5.4: Ψυχοκοινωνικι Αναφορά (καταγραφι ψυχοκοινωνικισ εκτίμθςθσ, ζπειτα από 
γραπτι αίτθςθ δθμοςίου φορζα ςτθν Αςτυνομία) 
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Ρ2.2.5.5: Συμπζραςμα από τθ Συνζντευξθ Ρροςδιοριςμοφ Θλικίασ (καταγραφι τθσ 
διαπίςτωςθσ τθσ ανθλικότθτασ του κρατοφμενου) 
Ρ2.2.5.6: Ρροφορικι Διλωςθ Θλικίασ (καταγραφι τθσ αλλαγισ διλωςθσ ανθλικότθτασ του 
κρατουμζνου) 
Ρ2.2.5.7: Αντίγραφο Ψυχοκοινωνικοφ Φακζλου (αντίγραφο του ψυχοκοινωνικοφ φακζλου 
του κρατοφμενου, ζπειτα από αντίςτοιχθ αίτθςθ ςτθν Αςτυνομία) 
Ρ2.2.5.8: Αναφορά ςυμμετοχισ ςε επιςτθμονικό ςυνζδριο 

Ρ2.2.6: Συμμετοχζσ ςε Επιςτθμονικά Συνζδρια Ψυχολογίασ  
Ρ2.2.7: Ομάδα Εργαςίασ Ψυχολόγων  

 

ΕΡΓΟ 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 

Ρ3.1.1: Εργοδότθςθ Ομάδασ Ζργου (ςτελζχωςθ προςωπικοφ – 8 κοινωνικοί λειτουργοί) 
Ρ3.2.1: Αρικμόσ ωφελοφμενων 
Ρ3.2.2: Screening (ςφντομθ διαδικαςία καταγραφισ των ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν του 
κρατοφμενου) 
Ρ3.2.3: Κοινωνικό Ιςτορικό (λεπτομερισ διερεφνθςθ τθσ κοινωνικισ κατάςταςθσ του 
κρατοφμενου)   
Ρ3.2.4: Ζντυπο Ενεργειϊν και Ραρεμβάςεων Κοινωνικοφ Λειτουργοφ (καταγραφι των 
ενεργειϊν και των αποτελεςμάτων τθσ κοινωνικισ εργαςίασ) 
Ρ3.2.5: Συνεδρίεσ κοινωνικοφ λειτουργοφ  
Ρ3.2.6: Ζντυπο Ομάδων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ (καταγραφι των ομαδικϊν ςυναντιςεων) 
Ρ3.2.7: Μθνιαίοσ Ρίνακασ Δραςτθριότθτασ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ (καταγραφι των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν από τον κάκε κοινωνικό λειτουργό) 

Ρ3.2.7.1: Αδυναμία Ρραγματοποίθςθσ Συνεδρίασ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ (καταγραφι τθσ 
αιτίασ αδυναμίασ πραγματοποίθςθσ ςυνάντθςθσ με τον κρατοφμενο) 
Ρ3.2.7.2: Άρςθ Απορριτου (ζγγραφθ ςυναίνεςθ του κρατουμζνου για άρςθ απορριτου ςτισ 
περιπτϊςεισ που εκτιμάται είτε επικινδυνότθτα για τθν ανκρϊπινθ ηωι, είτε ευαλωτότθτα) 
Ρ3.2.7.3: Ψυχοκοινωνικι Αναφορά (καταγραφι ψυχοκοινωνικισ εκτίμθςθσ, ζπειτα από 
γραπτι αίτθςθ δθμοςίου φορζα ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία) 
Ρ3.2.7.4: Συμπζραςμα από τθ Συνζντευξθ Ρροςδιοριςμοφ Θλικίασ (καταγραφι τθσ 
διαπίςτωςθσ τθσ ανθλικότθτασ του κρατοφμενου) 
Ρ3.2.7.5: Ρροφορικι Διλωςθ Θλικίασ (καταγραφι τθσ αλλαγισ διλωςθσ ανθλικότθτασ του 
κρατοφμενου) 
Ρ3.2.7.6: Αντίγραφο Ψυχοκοινωνικοφ Φακζλου (αντίγραφο του ψυχοκοινωνικοφ φακζλου 
του κρατοφμενου, ζπειτα από αντίςτοιχθ αίτθςθ ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία) 
Ρ3.2.7.7: Ομάδα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ (αναφορά ομάδασ, αντικειμζνου 
δραςτθριότθτασ, ςυμμετεχόντων, πεπραγμζνων, μθνιαίο θμερολόγιο ςυναντιςεων) 

Ρ3.2.8: Ομάδα Εργαςίασ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν (αναφορά ι/και παρουςιολόγιο) 
 

ΕΡΓΟ 4. ΤΠΘΡΕΙΕ ΔΙΕΡΜΘΝΕΙΑ  

Ρ4.1.1: Εργοδότθςθ Ομάδασ Ζργου – (ςτελζχωςθ προςωπικοφ – 11  
διερμθνείσ/διαπολιτιςμικοί μεςολαβθτζσ) 
Ρ4.1.2: Μθνιαία αναφορά διερμθνζων (κακθμερινι καταγραφι των υπθρεςιϊν διερμθνείασ 
που παραςχζκθκαν από τον κάκε διερμθνζα/ διαπολιτιςμικό μεςολαβθτι) 
Ρ4.1.3: Μθνιαία αναφορά τθλεδιερμθνείασ (κακθμερινι καταγραφι των υπθρεςιϊν 
τθλεδιερμθνείασ που παραςχζκθκαν από τον κάκε διερμθνζα/διαπολιτιςμικό μεςολαβθτι). 

ΕΡΓΟ 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ – ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΔΡΑΘ  

Ρ5.1.1: Θλεκτρονικόσ Φάκελοσ Υγείασ  
Ρ5.2.1: Λογιςτικζσ καταςτάςεισ (αναφορζσ ςτα Δ.Δ.Δ.) 
Ρ5.3.1: Εργοδότθςθ Ομάδασ Ζργου (12 άτομα - ςτελζχωςθ προςωπικοφ)  
Ρ5.3.2: Εκκζςεισ Ραραχκζντοσ Ζργου (αναφορζσ ςτα Δ.Δ.Δ.) 
Ρ5.3.3: Μθνιαίεσ Εκκζςεισ Ρορείασ Υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ 
Ρ5.4.1: Δαπάνεσ μετακίνθςθσ (Ειςθγιςεισ για μετακινιςεισ, Αποφάςεισ μετακίνθςθσ, 
Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, Ραραςτατικά - αποδεικτικά δαπανϊν κτλ) 
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Ρ5.5.1: Θμερίδεσ (αρικμόσ θμερίδων) 
Ρ5.5.2: Ενθμερωτικό ζντυπο υλικό (αρικμόσ)  
Ρ5.5.3: Ενθμερωτικό πολυςζλιδο αναφοράσ Δράςθσ 
Ρ5.5.4: Ρινακίδεσ  
Ρ5.5.5: Ειδικι ζνδυςθ με τα λογότυπα τθσ Δράςθσ 
Ρ5.5.6.: Ιςτοςελίδα δράςθσ 
Ρ5.5.7. Εκδθλϊςεισ (αρικμόσ εκδθλϊςεων) 
Ρ5.5.8: Αφίςεσ (Ρρακτικό Οριςτικισ Ραραλαβισ) 
Ρ5.6.1: Λειτουργικά ζξοδα (Ρρακτικό Οριςτικισ Ραραλαβισ) 
Ρ5.7.1: Εκπαίδευςθ προςωπικοφ τθσ Δράςθσ (Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ/ςυμμετοχισ 
ςεμιναρίου) 

 
ΕΡΓΟ 6: Προμικεια Αναλϊςιμου Τγειονομικοφ Τλικοφ 2018 

Ρ 6.1: Υγειονομικό αναλϊςιμο υλικό (ενδεικτικά αναφζρονται ςφριγγεσ, διάφορο 
επιδεςμικό υλικό  κλπ) 
 

ΕΡΓΟ 7: Προμικεια Φαρμακευτικοφ υλικοφ 2018 
Ρ 7.1: Φάρμακα και φαρμακευτικά ςκευάςματα (ενδεικτικά αναφζρονται αντιβιοτικά, 
αντιβθχικά, αντιπυρετικά, κολλφρια, δερματολογικά, αντιυπερταςικά, καρδιολογικά, 
διουρθτικά, αναπνευςτικά, αντιδιαβθτικά, κορτιηονοφχα, τοπικά αναιςκθτικά, οροί, 
αντιςθπτικά  κτλ) 

 
ΕΡΓΟ 8: Προμικεια Φυματίνθσ 2019 

Ρ 8.1 : Φάρμακο Φυματίνθσ 
 
ΕΡΓΟ 9: Προμικεια Αναλϊςιμου Τγειονομικοφ Τλικοφ 2020 

Ρ 9.1: Αναλϊςιμο Υγειονομικό Υλικό (γάντια, μάςκεσ ςφριγγεσ, γάηεσ κτλ) 
 
ΕΡΓΟ 10: Προμικεια Φαρμακευτικοφ Τλικοφ  

Ρ 10.1: Φάρμακα και φαρμακευτικά ςκευάςματα (ενδεικτικά αναφζρονται αντιβιοτικά, 
αντιβθχικά, αντιπυρετικά, κολλφρια, δερματολογικά, αντιυπερταςικά, καρδιολογικά, 
διουρθτικά, αναπνευςτικά, αντιδιαβθτικά, κορτιηονοφχα, τοπικά αναιςκθτικά, οροί, 
αντιςθπτικά  κτλ) 
 

ΕΡΓΟ 11: Προμικεια Φυματίνθσ 2020 
Ρ 11.1: Φάρμακο Φυματίνθσ 
 

ΕΡΓΟ 12: Προμικεια Εξοπλιςμοφ οδοντιατρείων  
Ρ 12.1: Εξοπλιςμόσ Οδοντιατρείου(οδοντιατρικι ζδρα, εργαλεία, πάγκοσ, καρζκλα, κλίβανοσ 
‘κομπρεςζρ’ κτλ) 

 
ΕΡΓΟ 13: Προμικεια Εξοπλιςμόσ διάγνωςθσ φυματίωςθσ (Genexpert)  

Ρ 13.1: - 
 
ΕΡΓΟ 14: Προμικεια Θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 2020  

Ρ 14.1: Εξοπλιςμόσ και λογιςμικό - υπθρεςίεσ πλθροφορικισ (π.χ. θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, 
πολυμθχανιματα κτλ).  

 

ΕΡΓΟ 15: Προμικεια Θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 2021. 

Ρ 15.1: Εξοπλιςμόσ και λογιςμικό - υπθρεςίεσ πλθροφορικισ (π.χ. θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, 
πολυμθχανιματα κτλ).  

ΕΡΓΟ 16: Προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ 2021.  

Ρ 16.1: Αναλϊςιμο Υγειονομικό Υλικό (γάντια, μάςκεσ ςφριγγεσ, γάηεσ κτλ) 
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6
Α
. ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΔΡΑΘ 

ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΘ 

ΔΕΙΚΤΘΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΤΙΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 

- (Δεν υπάρχει Κοινόσ Δείκτησ ςτο ΕΠ) - - 

 

6Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΔΡΑΘ 

ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΘ 

ΔΕΙΚΤΘΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΤΙΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 

1 
Αρικμόσ παράτυπων μεταναςτϊν, ςτουσ οποίουσ 

παραςχζκθκαν υπθρεςίεσ ψυχολογικισ υποςτιριξθσ 
Αρικμόσ 2798 ανά ζτοσ 

2 
Αρικμόσ παράτυπων μεταναςτϊν, ςτουσ οποίουσ 

παραςχζκθκαν υπθρεςίεσ κοινωνικισ υποςτιριξθσ 
Αρικμόσ 2798 ανά ζτοσ 

3 
Αρικμόσ παράτυπων μεταναςτϊν, ςτουσ οποίουσ 

παραςχζκθκαν υπθρεςίεσ διερμθνείασ 
Αρικμόσ 2798 ανά ζτοσ 

4 

Αρικμόσ παράτυπων μεταναςτϊν, ςτουσ οποίουσ 

παραςχζκθκαν υπθρεςίεσ ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ 

Αρικμόσ 2798 ανά ζτοσ 

5 
Ανκρωπομινεσ 

1
εργαςίασ προςωπικοφ  

(Συνολικό απαςχολοφμενο προςωπικό * μήνεσ διάρκειασ δράςησ) 
Αρικμόσ 4082 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ 

7. Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ Δράςθσ ορίηεται  Θμερομθνία Τπογραφισ τθσ αρχικισ υμφωνίασ 

Επιδότθςθσ. 

8. Θ θμερομθνία λιξθσ τθσ Δράςθσ ορίηεται 31/12/2022. 

 

Αντικείμενο Σροποποίθςθσ τθσ Δράςθσ 
 

Θ τροποποίθςθ τθσ Δράςθσ άγεται ςτα ακόλουκα: 
 
Ωσ προσ το χρονοδιάγραμμα:  

 Αλλαγι χρονοδιαγραμμάτων υλοποίθςθσ υποζργων, λόγω τθσ πανδθμίασ ‘covid-19’ και τθσ 
πορείασ υλοποίθςισ τουσ, για τα ζργα 9, 10, 11, 12, 13  και 14. 
 

Ωσ προσ το οικονομικό αντικείμενο:  

 Αφξθςθ προχπολογιςμοφ ζργου κατά 2.110.683,41€ προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ 
υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ μετά τθν εφαρμογι του άρκρου 8 του Ν4650/2019, που αφορά τισ 
αποδοχζσ των εργαηομζνων ςτα Ρρο.Κε.Κ.Α. 

 Μεταβολζσ π/υ των υποζργων απόρροια τθσ μζχρι τϊρα υλοποίθςισ τουσ και ειδικότερα:  
 
 

                                                           

1 Ωσ ανκρωπομινεσ εργαςίασ ορίηεται θ απαςχόλθςθ ενόσ ατόμου ςε μινεσ τον χρόνο.  
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Α/Α Ζργα Αρχικόσ π/υ Σροποποίθςθ 
π/υ 

1. Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ 3.510.206,61 4.876.302,40 

2 Ψυχολογικι Υποςτιριξθ 633.360,00 1.064.031,46 

3 Κοινωνικι Υποςτιριξθ 608.768,00 918.109,27 

4 Υπθρεςίεσ Διερμθνείασ 741.000,00 799.130,68 

5 Διαχείριςθ - Τεχνικι Υποςτιριξθ τθσ 
Υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ 

1.026.397,84 1.043.033,08 

6. Ρρομικεια Αναλϊςιμου Υγειονομικοφ Υλικοφ 
2018 

27.969,94 27.969,94 

7. Ρρομικεια Φαρμακευτικοφ Υλικοφ 2018 51.872,51 51.872,51 

8. Ρρομικεια Φυματίνθσ 2019  7.400,81 7.400,81 

9. Ρρομικεια Αναλϊςιμου Υγειονομικοφ Υλικοφ 
2020  

67.752,63 25.000,00 

10. Ρρομικεια Φαρμακευτικοφ Υλικοφ  157.245,67 157.245,67 

11. Ρρομικεια Φυματίνθσ 2020  15.000,00 9.600,00 

12. Ρρομικεια εξοπλιςμοφ οδοντιατρείων  70.000,00 70.000,00 

13. Εξοπλιςμόσ διάγνωςθσ φυματίωςθσ 
(Genexpert)  

60.000,00 0,00 
 

14. Ρρομικεια θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ  33.000,00 7.861,60 

15. Ρρομικεια θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 2021 
(νζο).  

 23.100,00 

16. Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ 2021 (νζο).   40.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 7.009.974,01 9.120.657,42 

 
Ωσ προσ το φυςικό αντικείμενο:  

 Αφαίρεςθ ζργου 13: Ρρομικεια εξοπλιςμοφ διάγνωςθσ φυματίωςθσ, λόγω μθ αναγκαιότθτασ 
υλοποίθςθσ με βάςθ τα δεδομζνα από τθν υλοποίθςθ τθσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ 
μζχρι τϊρα.  

 Ρροςκικθ ζργου 15: Ρρομικεια θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 2021 και ζργου 16: Ρρομικεια 
υγειονομικοφ υλικοφ 2021 για τα είδθ και το ποςό που δεν ζγινε προμικεια με το ζργο 9. 

 Εμπλουτιςμόσ του φυςικοφ αντικειμζνου των υφιςτάμενων ζργων, ςφμφωνα με τισ 
υπάρχουςεσ ανάγκεσ και ςυγκεκριμζνα για τα ζργα 1, 2, 3 και 5 και αντιςτοίχωσ για τα 
παραδοτζα τουσ.  

 Ρροςαρμογι των παραδοτζων των ζργων 1, 2, 3, 5. 
και ωσ προσ τουσ λοιποφσ παράγοντεσ: 

 Εφαρμογισ του άρκρου 8 του Ν.4650/2019 από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του νόμου.  

 Αναςτολι λειτουργίασ του ΡροΚεΚΑ Λζςβου, μζχρι νεωτζρασ. 
 
Οι ανωτζρω τροποποιιςεισ αυτζσ κακίςτατο απολφτωσ αναγκαίεσ για τουσ κάτωκι λόγουσ: 

 Βελτιςτοποίθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα Ρρο.Κε.Κ.Α. 

 Ζγκαιρθσ και ζγκυρθ ανίχνευςθ αςτοχιϊν ωσ προσ τθν τιρθςθ των Ενωςιακϊν και Εκνικϊν 
κανόνων, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ τιρθςθ των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ αποφυγισ 
των διακρίςεων, τθσ αναλογικότθτασ και τθσ διαφάνειασ. 

 Ρλθρζςτερθσ εναρμόνιςθσ με το Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου / ΣΔΕ. 

 Αποφυγι ενδεχόμενων ςτρεβλϊςεων / κακυςτεριςεων κατά το ςτάδιο υλοποίθςθσ των 
διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν. 

 Εναρμόνιςθσ με τισ ανάγκεσ και κάλυψθ τουσ ζπειτα από τθν μζχρι τϊρα υλοποίθςθ τθσ 
δράςθσ. 
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ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΔΘΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΘ ΔΡΑΘ  ΑΝΑ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 

1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΘΓΟΙΩΝ ΔΑΡΑΝΘΣ 
2. ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΘΜΟΣΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ  

3. ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΕΡΙΛΕΞΙΜΘ ΔΑΡΑΝΘ  
Δ

Α
Π

Α
Ν

Ε
 Β

Α
Ε

Ι Π
Α

Ρ
Α

Σ
Α

ΣΙ
Κ

Ω
Ν

  Α1. 

ΑΜΕΣΕΣ 

ΔΑΡΑΝΕΣ 

 

i. Ροςό χωρίσ 

ΦΡΑ 
8.984.509,74 8.984.509,74 

ii. ΦΡΑ  136.147,68 136.147,68 

Α.2. 

ΕΜΜΕΣΕΣ 

ΔΑΡΑΝΕΣ 

i. Ροςό χωρίσ 

ΦΡΑ 
  

ii. ΦΡΑ   

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ 
9.120.657,42 € 9.120.657,42 € 
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Β.1. ΔΑΡΑΝΕΣ βάςει 

τυποποιθμζνθσ κλίμακασ 

κόςτουσ ανά μονάδα 

  

Β2. ΔΑΡΑΝΕΣ βάςει κατ’ 

αποκοπι ποςοφ (LumpSum) 
  

Β.3. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ βάςει 

ποςοςτοφ (%) επί των άμεςων 

επιλζξιμων δαπανϊν τθσ 

πράξθσ ι επί των άμεςων 

επιλζξιμων δαπανϊν 

προςωπικοφ  

  

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΕΙ 

ΑΠΛΟΠΟΙΘΜΕΝΟΤ ΚΟΣΟΤ  
  

Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ    

ΤΝΟΛΑ   

 

ΤΝΕΙΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ/ΕΣΑΙΟΤ/ΩΝ   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΔΡΑΘ  9.120.657,42 € 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΔΘΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΘ ΑΝΑ ΤΝΔΙΚΑΙΟΤΧΟ/ΕΣΑΙΡΟ 

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΔΘΜΟΣΙΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

   

 ΣΥΝΟΛΟ  

Συμπληρώνεται μόνο ςτισ περιπτώςεισ δράςεων που υλοποιοφνται από περιςςότερουσ δικαιοφχουσ 

 

9. Θ επιλζξιμθ δθμόςια δαπάνθ για τον υπολογιςμό τθσ ςτιριξθσ τθσ Ζνωςθσ ανζρχεται ςε εννζα 

εκατομμφρια εκατόν είκοςι χιλιάδεσ εξακόςια πενιντα επτά ευρϊ και ςαράντα δφο λεπτά του 

ευρϊ, ιτοι #9.120.657,42#€. 

 

Β. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΘ ΔΡΑΘ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

 

10. Η δημόςια δαπάνη τησ δράςησ που προτείνεται για εγγραφι ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων 

Επενδφςεων ανζρχεται ςε #9.120.657,42#€ και επιμερίηεται ωσ ακολοφκωσ:  
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ΤΛΛΟΓΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ ΠΟΤ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΝ/ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΑΝ ΣΘΝ ΠΡΑΞΘ 

 

ΚΩΔ. 

Α 

Φορζασ 

Α 

ΚΩΔ. Δράςθσ Α (ΚΩΔ. 

Εναρίκμου)* 

Πρόταςθ 

εγγραφισ 

Ενεργόσ 

Ενάρικμοσ 

(που ςυνεχίηει να 

πλθρϊνει τθν 

δράςθ) 

φνολο Π/Τ 

791/2 

 

 

Τπουργείο 

Τγείασ 

2017Ε79120000 

 

Τροποποίηςη 

(μεταβολή ςτον 

π/υ - αφξηςη) 

ΝΑΙ 9.120.657,42€ 

* Ο κωδικόσ εναρίκμου τίκεται ςε ιςχφ μετά τθν ζγκριςθ τθσ ΣΑ από τον Υπουργό Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ. 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ 

Ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται να τθριςει τουσ όρουσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ και να υλοποιιςει τθ δράςθ, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τον χρονικό προγραμματιςμό αυτισ, κακϊσ και να τθριςει τισ 

υποχρεϊςεισ που παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Ι. 

 

Σε περίπτωςθ που θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αποκλίνει από τουσ όρουσ του εν προαναφερκζν 

παραρτιματοσ, θ Εντεταλμζνθ Αρχι επανεξετάηει τθ δράςθ και μπορεί να προβεί ςτθν ανάκλθςθ τθσ 

απόφαςθσ ζνταξισ τθσ.  

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΘ 

ΜΙΧΑΘΛ ΧΡΤΟΧΟΪΔΘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΘΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι: ΟΟΙ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΙΔΟΤΘΣΘΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΘΘ 

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΘΘ 

Ο Δικαιοφχοσ «Ανϊνυμθ Εταιρεία Μονάδων Τγείασ (Α.Ε.Μ.Τ.   Α.Ε.)» αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ 

εκτζλεςθσ τθσ Δράςθσ «Ανάπτυξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτα Ρρο-αναχωρθςιακά Κζντρα 

Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν – (Ιατροφαρμακευτικι Ρερίκαλψθ, Ψυχοκοινωνικι Υποςτιριξθ και Υπθρεςίεσ 

Διερμθνείασ)», με κωδικό ΟΡΣ «5010510», ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ εννζα εκατομμυρίων εκατόν 

είκοςι χιλιάδων εξακοςίων πενιντα επτά ευρϊ και ςαράντα δφο λεπτά του ευρϊ, ιτοι 

#9.120.657,42#€ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ «31 - Εκνικό Ρρόγραμμα Ταμείου Αςφλου, 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ», με το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ που αποτυπϊνονται ςτθν Απόφαςθ 

Ζνταξθσ τθσ δράςθσ και ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ τθσ παροφςασ Συμφωνίασ Επιδότθςθσ και του 

Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου. 

Θ ςυνειςφορά τθσ Ζνωςθσ ανζρχεται ςε #6.840.493,07# € και αντιςτοιχεί ςε  75% επί τθσ επιλζξιμθσ 

δθμόςιασ δαπάνθσ. 

 

2. ΑΝΑΘΕΘ ΕΡΓΩΝ Ε ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΟΤ 

Ο Δικαιοφχοσ κα υλοποιιςει τθ δράςθ χωρίσ τθν ανάκεςθ ςε τρίτουσ υπό μορφι εργολαβίασ ζργα ι 

εργαςίεσ αυτισ. 

    

3. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ  

Ο Δικαιοφχοσ ςε όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ και ζωσ και τθν ολοκλιρωςι τθσ υποχρεοφται 

να τθριςει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ:  

I. ΣΘΡΘΘ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τθρεί τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι Νομοκεςία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ δράςθσ και ιδίωσ 

όςον αφορά τουσ κανόνεσ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τουσ περιβαλλοντικοφσ κανόνεσ 

και τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ μθ διάκριςθσ. 

 

II. ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΔΡΑΘ 

(i) Να τθρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ και των επί μζρουσ ζργων, 

όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ τθσ δράςθσ, ςτο Τεχνικό Δελτίο Δράςθσ 

και ςτθν Απόφαςθ Εκτζλεςθσ με Κδια Μζςα, εφόςον ζργα τθσ δράςθσ υλοποιοφνται με ίδια 

μζςα. 

(ii) Να διαςφαλίηει το λειτουργικό αποτζλεςμα τθσ δράςθσ, λαμβάνοντασ όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα για το ςκοπό αυτό, με βάςθ το κανονιςτικό πλαίςιο του φορζα 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ δράςθσ και των αντίςτοιχων αρμοδιοτιτων του, ςτθν 

περίπτωςθ που ο φορζασ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ δράςθσ δεν ταυτίηεται με το 

δικαιοφχο αυτισ. 

(iii) Να λαμβάνει ζγκριςθ από τθν Εντεταλμζνθ Αρχι για τισ διαδικαςίεσ τθσ διακιρυξθσ, 

ανάκεςθσ και τροποποίθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ΥΡΑΣΥΔ 

και ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου και εντόσ των προκεςμιϊν που κζτουν. 

(iv) Μετά τθν προζγκριςθ τθσ Εντεταλμζνθσ Αρχισ τθσ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ο 

δικαιοφχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει μζςω του ΟΡΣ το Τεχνικό Δελτίο Ζργου. Στισ 

περιπτϊςεισ δράςεων/ζργων που εκτελοφνται με ίδια μζςα, ο δικαιοφχοσ υποβάλλει το 
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Τεχνικό Δελτίο Ζργου, μετά τθν ζκδοςθ/υπογραφι από τον ίδιον τθσ Απόφαςθσ Εκτζλεςθσ με 

Κδια Μζςα, θ οποία επιςυνάπτεται ςτο Τεχνικό Δελτίο Ζργου. Στθν Απόφαςθ Εκτζλεςθσ με 

Κδια Μζςα, ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται να ενςωματϊςει ενδεχόμενεσ παρατθριςεισ τθσ 

Υπεφκυνθσ Αρχισ/Εντεταλμζνθσ Αρχισ που διατυπϊκθκαν κατά τθν εξζταςθ τθσ ςτο ςτάδιο 

τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςχετικισ πρόταςθσ.  

(v) Να ενθμερϊνει ζγκαιρα τθν Εντεταλμζνθ Αρχι ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ δράςθσ και 

να αποςτζλλει όλα τα ςχετικά ζγγραφα που αφοροφν ςτθ φυςικι και οικονομικι υλοποίθςι 

τθσ, ζωσ και τθν ολοκλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

και ελζγχου. 

 Ριο ςυγκεκριμζνα, ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται:   

 πριν τθν παρζλευςθ του πρϊτου δεκαθμζρου (α’ 10θμζρου) από τθ λιξθ του 

θμερολογιακοφ μινα εντόσ του οποίου πραγματοποιικθκε θ δαπάνθ να υποβάλλει Δελτίο 

Διλωςθσ Δαπανϊν και να επιςυνάπτει ςε αυτό όλα τα δικαιολογθτικά ζγγραφα που 

αποδεικνφουν τθν πραγματοποίθςθ και επιλεξιμότθτα των δαπανϊν και τθν υλοποίθςθ του 

φυςικοφ αντικειμζνου που αντιςτοιχεί ςτισ πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ, 

 να ςυλλζγει ζγκαιρα τα απαιτοφμενα δεδομζνα για τθ μζτρθςθ των κοινϊν ι και 

ειδικϊν δεικτϊν τθσ δράςθσ και να υποβάλλει ςτο ΟΡΣ ζωσ τον Ιανουάριο κάκε ζτουσ Δελτίο 

Διλωςθσ Επίτευξθσ Δεικτϊν, ςτο οποίο αποτυπϊνει τισ τιμζσ των δεικτϊν που επιτεφχκθκαν 

κατά το προθγοφμενο ζτοσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ,  

 με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ να καταρτίςει και υποβάλλει ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι 

αναλυτικι ζκκεςθ ολοκλιρωςθσ τθσ δράςθσ, όπου κα περιγράφεται το υλοποιθκζν φυςικό 

αντικείμενο, οι δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν και το αποτζλεςμα που επιτεφχκθκε ςε 

ςχζςθ με το εγκρικζν,  

 να υποβάλλει ζγκαιρα οποιαδιποτε περαιτζρω αναφορά ςχετικά με τθν πρόοδο τθσ 

δράςθσ του ηθτθκεί από τθν Εντεταλμζνθ αρχι. 

(vi)   Να ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν Εντεταλμζνθ Αρχι για τυχόν διαφοροποιιςεισ ςτα 

ςτοιχεία τθσ δράςθσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Συμφωνία Επιδότθςθσ και ςτθν 

Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ δράςθσ, κυρίωσ ωσ προσ: 

 τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου 

 το φυςικό αντικείμενο τθσ δράςθσ (παραδοτζα, δείκτεσ) 

 τα ςτοιχεία τθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ δράςθσ 

 το δικαιοφχο ι το φορζα χρθματοδότθςθσ. 

 τα ςτοιχεία τθσ επιμζρουσ κατανομισ του προχπολογιςμοφ τθσ δράςθσ/ζργου (πχ 

υπζρβαςθ π/υ επιμζρουσ κατθγορίασ δαπάνθσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 10%, αφξθςθ π/υ 

υπεργολαβιϊν) 

 εφόςον διαπιςτϊνεται ότι θ μεταβολι επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ δράςθσ δφνανται να 

διευκολφνουν τθν ολοκλιρωςι τθσ και τθν επίτευξθ των αποτελεςμάτων και ςτόχων τθσ, 

 όταν εξωγενείσ παράγοντεσ, όπωσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, επιφζρουν μεταβολζσ ςτθ 

νομικι προςωπικότθτα του Δικαιοφχου τθσ Δράςθσ, ςτον προχπολογιςμό τθσ, κλπ (π.χ. 

αλλαγζσ ςτα Οργανογράμματα Υπουργείων που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ ςυγχϊνευςθ 

φορζων ι και τθν μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων, μεταβολζσ ςτο φόρο προςτικζμενθσ αξίασ 

(ΦΡΑ), ανακεϊρθςθ τιμϊν, κλπ), 
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 τακτοποίθςθ των ςτοιχείων τθσ δράςθσ/ζργου ςτο επίπεδο τθσ πραγματικισ 

υλοποίθςθσ τθσ (π.χ. προςαρμογι του προχπολογιςμοφ τθσ δράςθσ ςτο φψοσ των 

ανακζςεων των ζργων). 

Εφόςον, ο Δικαιοφχοσ διαπιςτϊςει τθν ανάγκθ τροποποίθςθσ ςτοιχείων τθσ Δράςθσ, 
υποβάλλει ςχετικό αίτθμα τροποποίθςθσ ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι, ςτο οποίο αναφζρονται τα 
ςθμεία τροποποίθςθσ και τεκμθριϊνονται επαρκϊσ οι λόγοι τροποποίθςισ τουσ. Το αίτθμα 
υποβάλλεται ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι με τθν επανυποβολι του Τεχνικοφ Δελτίου Δράςθσ 
(Ζντυπο Ε.Ι.1_3) τθ ςυμπλιρωςθ των Ρεδίων 10-14 «Αντικείμενο Τροποποίθςθσ Τεχνικοφ 
Δελτίου Δράςθσ» και τθν ενςωμάτωςθ ςε αυτό των προτεινόμενων αλλαγϊν επί των 
ςτοιχείων τθσ Δράςθσ. Στο ΤΔΔ με τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ επιςυνάπτονται όλα τα 
απαραίτθτα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν ανάγκθ τροποποίθςθσ.  
 
Στθν περίπτωςθ δράςεων όπου επί μζρουσ ζργο ι ζργα αυτισ υλοποιοφνται με ίδια μζςα, ο 
δικαιοφχοσ κατά τθν υποβολι του αιτιματοσ τροποποίθςθσ τθσ δράςθσ επιςυνάπτει και τθν 
Απόφαςθ Εκτζλεςθσ με Κδια Μζςα με ενςωματωμζνεσ τισ προτάςεισ τροποποίθςθσ του 
ζργου/των ζργων.  
 
Στθν περίπτωςθ αποδοχισ από τθν Εντεταλμζνθ Αρχι του αιτιματοσ τροποποίθςθσ τθσ 
δράςθσ του δικαιοφχου, εκδίδεται τροποποιθμζνθ Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Δράςθσ. Στθν 
περίπτωςθ που ζργο/ζργα τθσ δράςθσ υλοποιοφνται με ίδια μζςα, ο δικαιοφχοσ 
υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ νζασ Απόφαςθσ Εκτζλεςθσ με Κδια Μζςα.  

Σε περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ τροποποίθςθσ τθσ δράςθσ από τθν Εντεταλμζνθ 

Αρχι, ο δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται με ςχετικι επιςτολι, ςτθν οποία τεκμθριϊνονται οι λόγοι  

απόρριψθσ. Ο δικαιοφχοσ δεςμεφεται να υλοποιιςει τθ δράςθ ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 

Ζνταξθσ. 

(vii) Να πραγματοποιεί όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν ενθμζρωςθ του 

Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΟΡΣ με τα δεδομζνα και ζγγραφα τθσ δράςθσ 

που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομζνα και ζγγραφα προγραμματιςμοφ και υλοποίθςθσ 

που απαιτοφνται για τθ χρθματοοικονομικι διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ του φυςικοφ 

και οικονομικοφ αντικειμζνου και των δεικτϊν, τισ επαλθκεφςεισ, τουσ ελζγχουσ, τθν 

αξιολόγθςθ δράςεων και γενικότερα τθ διαδρομι ελζγχου τθσ δράςθσ. 

(viii) Να διαςφαλίηει τθν ακρίβεια, τθν ποιότθτα και πλθρότθτα των ςτοιχείων που 

υποβάλλει ςτο ΟΡΣ., ςφμφωνα με το χρονικό πλαίςιο που προβλζπεται ςτισ ςχετικζσ 

διατάξεισ. 

(ix) Να πραγματοποιείται ςυνάντθςθ ςε τακτικι βάςθ μεταξφ αρμόδιων ςτελεχϊν του 

δικαιοφχου και αντίςτοιχων τμθμάτων τθσ Εντεταλμζνθσ Αρχισ, με αντικείμενο τθν πορεία 

υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, πικανζσ ανακεωριςεισ ςε ςτρατθγικό ι επιχειρθςιακό επίπεδο 

κακϊσ και τζλοσ τθν κατάρτιςθ ςχεδίων αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων κινδφνων – ρίςκων ι 

προβλθμάτων που πικανϊσ ανακφψουν. 

(x) Πλα τα υλικά μζςα/ εξοπλιςμόσ που κα χρθματοδοτθκοφν από τθ Δράςθ κα παραμείνουν 
μετά τθ λιξθ αυτισ ςτθ διάκεςθ των Ρρο-αναχωρθςιακϊν Κζντρων Κράτθςθσ για 
μεταγενζςτερθ χριςθ. 

 
 
III. ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΔΡΑΘ 

 
(i) Να λειτουργεί μθχανιςμό πιςτοποίθςθσ εκτζλεςθσ τθσ δράςθσ, ο οποίοσ κα εξαςφαλίηει τον 
αποτελεςματικό ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υλικϊν, των υπθρεςιϊν και του 
τελικοφ παραδοτζου αποτελζςματοσ, κακϊσ και να εφαρμόηει εςωτερικζσ διαδικαςίεσ 
ελζγχου των πλθρωμϊν, ο οποίοσ κα εξαςφαλίηει τθ νομιμότθτα και κανονικότθτά τουσ. 
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(ii) Να τθρεί ξεχωριςτι λογιςτικι μερίδα για τθ δράςθ, ςτθν οποία κα καταχωροφνται όλεσ οι 
δαπάνεσ που αντιςτοιχοφν πλιρωσ προσ τισ δαπάνεσ που δθλϊνονται ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι, 
μζςω των Δελτίων Διλωςθσ Δαπανϊν. 
 
(iii) Να τθρεί ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό για τθ δράςθ και να υποβάλλει ςτοιχεία κίνθςθσ 
του λογαριαςμοφ ςτθν αρμόδια Εντεταλμζνθ Αρχι με κάκε Δελτίο Διλωςθσ Δαπάνθσ. 
(iv) Να υποβάλλει (εφόςον απαιτείται από τθ φφςθ του ζργου) ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι, μετά 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ 

α) ςτοιχεία για τουσ δθμιουργοφμενουσ τόκουσ από τθ χρθματοοικονομικι διαχείριςθ 

των διατικζμενων πόρων. 

 

IV. ΠΛΘΡΩΜΕ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ 

(i) Θ Εντεταλμζνθ Αρχι διαςφαλίηει ότι ο δικαιοφχοσ ειςπράττει το ςυνολικό ποςό τθσ 

δθμόςιασ ςτιριξθσ το ταχφτερο δυνατό και πλιρωσ. Κανζνα ποςό δεν αφαιρείται οφτε 

παρακρατείται και δεν ειςπράττεται καμία ειδικι επιβάρυνςθ ι άλλο τζλοσ ιςοδφναμου 

αποτελζςματοσ που κα επζφερε μείωςθ των ποςϊν αυτϊν για τουσ δικαιοφχουσ. 

(ii) Θ δθμόςια ςτιριξθ που καταβάλλεται ςτον δικαιοφχο αντιςτοιχεί ςε πραγματοποιθκείςεσ 

δαπάνεσ και δθλωκείςεσ από το δικαιοφχο ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι. 

(iii) Πλεσ οι δαπάνεσ αποδεικνφονται με εξοφλθμζνα τιμολόγια ι λογιςτικά ζγγραφα 

ιςοδφναμθσ αξίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 31 τθσ ΥΡΑΣΥΔ. 

(iv) Οι πλθρωμζσ καταβάλλονται ςτουσ δικαιοφχουσ, μετά τθν υποβολι των προβλεπόμενων 

αναφορϊν και ςτοιχείων ςτο εγχειρίδιο διαδικαςιϊν και ελζγχου, ςτα οποία αποτυπϊνεται θ 

επιχειρθςιακι και δθμοςιονομικι πρόοδοσ τθσ δράςθσ, κακϊσ και του αιτιματοσ του 

δικαιοφχου για τθ χρθματοδότθςθ τθσ δράςθσ, βάςει των οποίων θ Εντεταλμζνθ Αρχι, ςε 

ςυνεργαςία, όπου απαιτείται, με τθν αρμόδια οικονομικι υπθρεςία του φορζα 

χρθματοδότθςθσ, αξιολογεί το εφλογο του αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ τθσ δράςθσ και 

προβαίνει ςτθν πλθρωμι του δικαιοφχου ι ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο τθν πλθρωμι του. 

(v) Ο δικαιοφχοσ για να λάβει τθν επιδότθςθ τθσ δράςθσ οφείλει ςε κάκε ςτάδιο να είναι 

φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ εφόςον προβλζπεται από τθν εκνικι νομοκεςία. 

 

V. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΝΩΙΑΚΘ ΤΝΕΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΣΘ ΔΡΑΘ 

(i) Θ ςυνολικι χρθματοδότθςθ τθσ Δράςθσ εκ μζρουσ τθσ Ζνωςθσ ανζρχεται  ζξι εκατομμφρια 

οκτακόςιεσ ςαράντα χιλιάδεσ τετρακόςια ενενιντα τρία ευρϊ και επτά λεπτά του ευρϊ , ιτοι 

#6.840.493,07#€ και αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 75 (%) επί τθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ και 

εκ μζρουσ των εκνικϊν πόρων ςε #2.280.164,36#€, ιτοι 25% επί τθσ ςυνολικισ δθμόςιασ 

δαπάνθσ. 

(ii) Στθν περίπτωςθ που οι επιλζξιμεσ πραγματικζσ δαπάνεσ κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ 

είναι χαμθλότερεσ των ςυνολικϊν προεκτιμϊμενων επιλζξιμων δαπανϊν, θ εκνικι και 

κοινοτικι ςυμμετοχι περιορίηεται ςτο ποςό που προκφπτει από τθν εφαρμογι των ποςοςτϊν 

εκνικισ και κοινοτικισ ςτιριξθσ επί τθσ Δράςθσ. 

(iii) Ο Δικαιοφχοσ αποδζχεται ότι θ χρθματοδότθςθ περιορίηεται ςτο ποςό που είναι αναγκαίο 

για τθν ιςοςκζλιςθ των εςόδων και δαπανϊν τθσ δράςθσ, κακϊσ και ότι θ χρθματοδότθςθ ςε 

καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να του εξαςφαλίςει κζρδοσ. 

(iv) Οι μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ δεν καλφπτονται από τουσ πόρουσ τθσ χρθματοδότθςθσ του 

Σχεδίου. 
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VI. ΕΠΑΛΘΘΕΤΕΙ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

(i) Να κζτει ςτθ διάκεςθ, εφόςον ηθτθκοφν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ δράςθσ και 

για όςο χρόνο ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται για τθν τιρθςι τουσ, όλα τα ζγγραφα, 

δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τθσ δράςθσ ςτθν Υπεφκυνθ Αρχι, ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι, ςτθν 

Αρχι Ελζγχου, ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και ςε όλα τα εκνικά ι ευρωπαϊκά ελεγκτικά 

όργανα. 

(ii) Να αποδζχεται επιτόπιουσ ελζγχουσ/επαλθκεφςεισ από τθν Υπεφκυνθ Αρχι, τθν 

Εντεταλμζνθ Αρχι, εφόςον αυτι αςκεί αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ τθσ δράςθσ, κακϊσ και από 

όλα τα αρμόδια εκνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόςο ςτθν ζδρα τουσ, όςο και ςτουσ 

χϊρουσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, και να διευκολφνει τον ζλεγχο προςκομίηοντασ οποιοδιποτε 

ςτοιχείο που αφορά ςτθν εκτζλεςθ τθσ δράςθσ, εφόςον ηθτθκοφν. 

(iii) Να ενθμερϊνει τουσ υπεργολάβουσ, αν υπάρχουν ςχετικά με τθν υποχρζωςι τουσ να 

αποδζχονται επιτόπιεσ επαλθκεφςεισ και ελζγχουσ από τθν Υπεφκυνθ Αρχι, τθν Εντεταλμζνθ 

Αρχι και τα αρμόδια εκνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και να διευκολφνουν τουσ 

ελζγχουσ προςκομίηοντασ οποιοδιποτε ςτοιχείο που αφορά ςτθν υλοποίθςθ των 

ζργων/ενεργειϊν τουσ ζχει ανατεκεί και να ςυμπεριλαμβάνει τθ ςχετικι υποχρζωςθ ςτισ 

ςυμβάςεισ του με υπεργολάβουσ. 

(iv) Στθν περίπτωςθ που κατά τθ διενζργεια των επαλθκεφςεων ι ελζγχων διαπιςτϊνεται 

παράτυπθ δαπάνθ θ Υπεφκυνθ Αρχι/Εντεταλμζνθ Αρχι περικόπτει τα μθ επιλζξιμα ποςά και 

ενθμερϊνει ςχετικά το δικαιοφχο εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται ςτο δεφτερο μζροσ 

«Δθμοςιονομικζσ διορκϊςεισ» τθσ ΥΡΑΣΥΔ. 

(v) Εφόςον θ παρατυπία αφορά δαπάνεσ για τισ οποίεσ ζχει καταβλθκεί θ δθμόςια 

ςυνειςφορά ςτο δικαιοφχο τθσ δράςθσ θ Υπεφκυνθ Αρχι/Εντεταλμζνθ Αρχι εκδίδει απόφαςθ 

ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν και ο δικαιοφχοσ, εντόσ τθσ 

προκεςμίασ που του κζτει είναι υποχρεωμζνοσ να επιςτρζψει το εν λόγω ποςό. 

 

VII. ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ 

(i) Να αποδεχκεί τθ ςυμπερίλθψι του ςτον κατάλογο των δράςεων που χρθματοδοτοφνται 

από το Εκνικό Ρρόγραμμα που δθμοςιοποιεί θ Υπεφκυνθ Αρχι (ι εναλλακτικά θ ΕΑ), ςτθν 

ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 53 του Καν. 

514/2014, και ςτον οποίο δθμοςιοποιοφνται ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

δικαιοφχο, τον τίτλο τθσ δράςθσ/ του ζργου και το φψοσ τθσ ενωςιακισ χρθματοδότθςθσ που 

τθσ/του χορθγείται. 

(ii) Να λαμβάνει μζριμνα για τθν τιρθςθ όλων των μζτρων πλθροφόρθςθσ που προβλζπονται 

ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 1048/2014 και ειδικότερα: 

α) Να τοποκετεί μόνιμθ ευμεγζκθ πινακίδα, ςε εμφανζσ ςθμείο όπου γίνεται εφκολα 

ορατό από το κοινό, το αργότερο εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου 

υποδομισ ι καταςκευϊν ι αγοράσ φυςικοφ (ενςϊματου) αντικειμζνου, με ςυνολικι 

δθμόςια δαπάνθ άνω των 100.000 ευρϊ. 

Θ πινακίδα, θ οποία ςχεδιάηεται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που 

κακορίηονται ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 1049/2014, αναγράφουν α) τον τφπο και 

τθν ονομαςία τθσ δράςθσ/του ζργου, β) το ζμβλθμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γ) το 

Ταμείο που ςτθρίηει τθ δράςθ/το ζργο και δ) διλωςθ που ζχει επιλεγεί από τθν 

Υπεφκυνθ Αρχι, ςτθν οποία τονίηεται θ προςτικζμενθ αξία τθσ ςυνειςφοράσ τθσ 

Ζνωςθσ. Οι εν λόγω πλθροφορίεσ καταλαμβάνουν τουλάχιςτον το 25% τθσ πινακίδασ. 
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β) Να ενθμερϊνει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ δράςθ/ςτο ζργο ςχετικά με τθ 

ςυγχρθματοδότθςθ τθσ δράςθσ από το ΤΑΜΕ ι το ΤΕΑ και τθν υλοποίθςι τθσ ςτο 

πλαίςιο του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ. Θ εν λόγω ενθμζρωςθ πραγματοποιείται ςε 

κάκε ζγγραφο ι άλλο πιςτοποιθτικό (π.χ. βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ, υλικό που 

διανζμεται ςτουσ ωφελοφμενουσ ι και ςε κοινό, π.χ. ςε μία θμερίδα, κα) που 

χρθςιμοποιοφνται κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ/ του ζργου ι παράγονται ςτο 

πλαίςιο αυτό. 

 

VIII. ΣΘΡΘΘ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ 

(i) Να τθρεί και να ενθμερϊνει φάκελο δράςθσ με όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν 

εκτζλεςθ τθσ δράςθσ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ, τθν αποπλθρωμι και τθ λειτουργία τθσ, για 

διάςτθμα τεςςάρων (4) ετϊν μετά το οικονομικό ζτοσ κατά το οποίο ζχει δθλωκεί θ τελικι 

πλθρωμισ τθσ δράςθσ, δθλαδι από τθν 16θ Οκτωβρίου που ακολουκεί τθν υποβολι των 

λογαριαςμϊν ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται θ τελικι δαπάνθ τθσ δράςθσκαι να τα κζτουν 

ςτθ διάκεςθ τθσ Επιτροπισ και του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου εάν το ηθτιςουν, ςε όλο αυτό το 

διάςτθμα. 

(ii) Το ανωτζρω διάςτθμα μπορεί να παρατείνεται ςτθν περίπτωςθ εντοπιςμοφ παρατυπιϊν, 

ενδίκων διαδικαςιϊν είτε κατόπιν δεόντωσ αιτιολογθμζνθσ αίτθςθσ τθσ Επιτροπισ. 

(iii) Τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ζγγραφα διατθροφνται είτε υπό τθ μορφι 

πρωτοτφπων, ι επικαιροποιθμζνων αντιγράφων των πρωτοτφπων ι ςε κοινϊσ αποδεκτοφσ 

φορείσ δεδομζνων, περιλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν εκδόςεων των πρωτότυπων 

εγγράφων ι εγγράφων που υπάρχουν μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι. 

(iv) Με τθν υποβολι του πρϊτου Δελτίου Διλωςθσ Δαπανϊν ο δικαιοφχοσ κοινοποιεί ςτθν 

Εντεταλμζνθ Αρχι τυποποιθμζνθ κατάςταςθ ςτθν οποία καταγράφονται τα ςτοιχεία 

ταυτότθτασ και θ διεφκυνςθ των φορζων ςτουσ οποίουσ τθροφνται τα ανωτζρω ςτοιχεία και 

ζγγραφα, κακϊσ και θ μορφι με τθν οποία τθροφνται από τον κάκε εμπλεκόμενο φορζα. Θ εν 

λόγω κατάςταςθ επικαιροποιείται και αποςτζλλεται εκ νζου ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι, εφόςον 

επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ μεταβλθκοφν. 

(v) Να τθρεί πιςτοποιθμζνα αντίγραφα των λογιςτικϊν εγγράφων που δικαιολογοφν τα ζςοδα 

και τισ δαπάνεσ των εταίρων ςε ςχζςθ με τθ δράςθ, εφόςον θ δράςθ υλοποιείται από εταιρικό 

ςχιμα. 

(vi) Να τθρεί ειδικότερουσ όρουσ ι περιοριςμοφσ που τίκενται από το ειδικό κεςμικό πλαίςιο 

εφαρμογισ τθσ δράςθσ ι που τίκενται από τθν Υπεφκυνθ Αρχι (ι εναλλακτικά τθν 

Εντεταλμζνθ Αρχι). 

 

IX. ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ 

(i) Θ Εντεταλμζνθ Αρχι λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προκειμζνου να μθν 

αποκαλφπτονται πλθροφορίεσ και δεδομζνα που ζχει ςυλλζξει από τον Δικαιοφχο και που 

απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ Δράςθσ, τθν οικονομικι διαχείριςθ, τθν παρακολοφκθςθ 

και τον ζλεγχο, κακϊσ και για να μθν παρζχεται παράνομθ πρόςβαςθ ςε αυτζσ. 

(ii) Ο Δικαιοφχοσ λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα που εγγυϊνται το ςεβαςμό των 

δικαιωμάτων και τθσ αξιοπρζπειασ των χρθςτϊν των υπθρεςιϊν τθσ Δράςθσ κακϊσ και όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα προκειμζνου να μθν αποκαλφπτονται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, 

όπωσ το ονοματεπϊνυμο, θ εικόνα ι άλλα ςτοιχεία τα οποία κα μποροφςαν να κζςουν ςε 

κίνδυνο τθ ηωι ι τθν αςφάλεια των εξυπθρετουμζνων ατόμων των ομάδων-τθσ Δράςθσ. 
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Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ δθμοςιοποίθςθ ι οποιαδιποτε κοινοποίθςθ δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα ςε πρόςωπα ι φορείσ εκτόσ των αρμοδίων Αρχϊν, οι οποίεσ 

νομιμοποιοφνται ρθτά να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτά, αποτελεί θ ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ των 

επωφελουμζνων τθσ Δράςθσ, κατόπιν ζγγραφθσ ενθμζρωςισ τουσ ςε γλϊςςα που κατανοοφν 

και εφόςον λθφκεί ζγγραφθ ςυγκατάκεςι τουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, τα ζγγραφα 

ενθμζρωςθσ και ςυγκατάκεςθσ των επωφελουμζνων τθροφνται ςτο Αρχείο του Δικαιοφχου 

και αποτελοφν ςτοιχεία τα οποία υπόκεινται ςτον ζλεγχο των αρμοδίων οργάνων, όπωσ αυτά 

εξειδικεφονται ςτθν παράγραφο «Επαλθκεφςεισ – Ζλεγχοι» τθσ παροφςασ. 

(iii) Λαμβάνεται γενικότερθ μζριμνα από τα δφο μζρθ, ςε τομείσ τθσ αρμοδιότθτασ εκάςτου, 

ωσ προσ τθν τιρθςθ των απαραίτθτων μζτρων προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ προςταςία 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 

X. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΘΘ 

(i) Ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται να αποςτείλει υπογεγραμμζνουσ τουσ Προυσ και τισ 

Υποχρεϊςεισ τθσ Συμφωνίασ Επιδότθςθσ εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 

παραλαβι τουσ. 

(ii) Ο Δικαιοφχοσ υποχρεοφται να υλοποιιςει τθ Δράςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

Συμφωνίασ Επιδότθςθσ και να τθριςει τισ υποχρεϊςεισ που παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Ι, το 

οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

(iii) Σε περίπτωςθ που θ Δράςθ αποκλίνει από τουσ όρουσ τθσ Συμφωνίασ Επιδότθςθσ ι και 

του χρονικοφ προγραμματιςμοφ υλοποίθςισ τθσ ι ο Δικαιοφχοσ δεν τθριςει κατά τθν 

υλοποίθςθ τθσ δράςθσ τισ υποχρεϊςεισ του Ραραρτιματοσ Ι, θ Εντεταλμζνθ Αρχι, εντόσ ενόσ 

τριμινου από τθν αρχικι διαπίςτωςθ τθσ μθ τιρθςθσ των όρων ι και υποχρεϊςεων, 

αποςτζλλει ςτο δικαιοφχο προειδοποιθτικι επιςτολι, ςτθν οποία : 

 παρακζτει αναλυτικά τουσ όρουσ ι και τισ υποχρεϊςεισ που δεν τθροφνται 

από το δικαιοφχο, 

 κζτει διορκωτικά μζτρα και περίοδο ςυμμόρφωςθσ, 

 ενθμερϊνει το δικαιοφχο για τισ επιπτϊςεισ τθσ μθ ςυμμόρφωςισ του ςτθν 

επιδότθςθ τθσ δράςθσ, όπου ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δεν υλοποιιςει τα 

απαιτοφμενα διορκωτικά μζτρα εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, θ 

Εντεταλμζνθ Αρχι δφναται να προβεί ςτθν ανάκλθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

Δράςθσ και ςτθ μονομερι καταγγελία/ λφςθ τθσ Συμφωνίασ Επιδότθςθσ.  

Στθν περίπτωςθ που εξωγενείσ αιτίεσ κακυςτεροφν τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ ι και τθν 
υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ, για τισ οποίεσ ο Δικαιοφχοσ δεν φζρει ευκφνθ, θ Υπεφκυνθ 
Αρχι/Εντεταλμζνθ Αρχι οφείλει να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν επίλυςθ και τθν 
άρςθ των εν λόγω αιτιϊν.  
 
(iv) Σε περιπτϊςεισ δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ, ο Δικαιοφχοσ μπορεί να παραιτθκεί από τθ 
χρθματοδότθςθ και να λφςει τθν παροφςα Συμφωνία Επιδότθςθσ ανά πάςα ςτιγμι, μζςω 
ζγγραφθσ και αιτιολογθμζνθσ προειδοποίθςθσ, με προκεςμία 60 θμερϊν και χωρίσ 
υποχρζωςθ ςχετικισ αποηθμίωςθσ. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγθςθ, ι θ Υπεφκυνθ 
Αρχι/Εντεταλμζνθ Αρχι απορρίψει τθνπροβαλλόμενθ απαίτθςθ, θ λφςθ εκ μζρουσ του 
Δικαιοφχου κρίνεται καταχρθςτικι, και θ Υπεφκυνθ Αρχι/Εντεταλμζνθ Αρχι μπορεί να 
απαιτιςει τθν επιςτροφι, εν μζρει ι εν όλω, των ποςϊν που ζχουν ιδθ καταβλθκεί για τθ 
Δράςθ, κατ’ αναλογία με τθ βαρφτθτα των καταλογιηόμενων παραπτωμάτων και αφοφ δοκεί 
ςτο δικαιοφχο θ δυνατότθτα να υποβάλλει τισ παρατθριςεισ/αντιρριςεισ του.  
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XI. ΛΘΞΘ ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΘΘ  

Θ Συμφωνία Επιδότθςθσ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί και ζχει λιξει με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ 

και τθ λιξθ των υποχρεϊςεων των ςυμβαλλομζνων τθσ. 

 

XII. ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Τα δικαςτιρια των Ακθνϊν είναι τα μόνα αρμόδια για οποιαδιποτε διαφορά που προκφπτει ςχετικά 

με τθν παροφςα Συμφωνία Επιδότθςθσ. 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ Συμφωνίασ Επιδότθςθσ κεωροφνται ουςιϊδεισ. 

Οι όροι και υποχρεϊςεισ τθσ ςυμφωνίασ επιδότθςθσ υπεγράφθςαν από το δικαιοφχο ςε (4) πρωτότυπα 

αντίγραφα εκ των οποίων δφο (2) τθρεί ο δικαιοφχοσ ςτο φάκελο τθσ δράςθσ και τα δφο υποχρεοφται 

να αποςτείλει ςτθν Εντεταλμζνθ Αρχι, προκειμζνου να υπογραφοφν και από τον εκπρόςωπο τθσ 

Εντεταλμζνθσ αρχισ. 

Ακινα, 10 Μάρτιοσ 2021  

 

Οι υμβαλλόμενοι  

Για τθν Εντεταλμζνθ Αρχι Για τον Δικαιοφχο 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΘ 
ΜΙΧΑΘΛ ΧΡΤΟΧΟΪΔΘ 

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ  
ΒΕΛΕΝΣΗΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε. 
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