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ΑΘΗΝΑ, 12/02/2019
Α.Π.: 606/ ΕΦΔ 90  

Προς: 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Συνδυασμένες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας» με Κωδικό

ΟΠΣ 5029634 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

O Δήμαρχος Αθηναίων
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. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–
2020 (ΦΕΚ 265/Α/23–12–2014), όπως ισχύει.
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-
2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8-62006), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ 16 του ν. 4071/2012 σύμφωνα με τις οποίες η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,
Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηναίων ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα
διαχείρισης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ
5. Την ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και δ.τ. «Α.Ε.Δ.Α. Α.Ε.» (ΦΕΚ 11253/Α.Ε.- Ε.Π.Ε./11-10-2012)
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 55/ 10.01.2018 (ΑΔΑ ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Έγκριση της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της "Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε." με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη
για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.
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7. Την υπ' αριθ. 56/19.01.2018 (ΦΕΚ 72/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό του «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
ΕΑΤΑ Α.Ε.» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), όπως ισχύει
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως ισχύει
10. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014–2020"
11. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014
–2020, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018
12. Την με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/ 19-12-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.
10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ
Β΄1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς –
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"»
13. Τον Οδηγό Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
14. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά,
15. Την υπ' αριθμ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β' 2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β')» (ΑΔΑ:
ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6)
16. Την με αριθ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ σχετικά με τις «Οδηγίες σε φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση
Κρατικών Ενισχύσεων».
17. Το με απ 92415/ΕΥΚΕ6282/28-8-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με τίτλο «Οδηγίες και παρότρυνση τήρησης διαδικασιών προς Φορείς που
εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων»
18. Το με απ 39499/ΕΥΚΕ5288/31-3-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με τίτλο «Οδηγίες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων τεκμηρίωσης στο
πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων υπό μορφή αντιστάθμισης για παροχή δημόσιας υπηρεσίας (ΥΓΟΣ)»
19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που
παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (Κανονισμός «De Minimis»).
20. Την Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που
χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (2012/21/ΕΕ)
21. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην
αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (2012/C 8/02).
22. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την
παροχή δημόσιας υπηρεσίας (2011)» (2012/C 8/03).
23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός») όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον υπ' αρ. 1084/14-06-2017 Κανονισμό της ΕΕ,
24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («De Minimis»)
25. 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),
26. Την «Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης» (ΕΣΚΕ), την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) Περιφέρειας
Αττικής και το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής 2015-2019 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου
Αθηναίων.
27. Το Άρθρο 2 του N. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Ανάπτυξη των φορέων της»,
28. Την από 03-07-2015 απόφαση της 1ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αττική», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία
και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος
στόχοι,
29. Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 18ης, ως προς το Θέμα 4o με τίτλο "Εξειδίκευση, Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια
Επιλογής της Δράσεων 9.4.ΕΑΤΑ.1 του ΕΚΤ", τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 με Α.Π. 636/28-02-2018 [Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής] – ΑΔΑ:7ΧΩ17Λ7-Χ45,
30. Την με αρ. πρωτ. 5565/22-1-2018 σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας ότι οι εξειδικευόμενες δράσεις καλύπτουν τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στο ΠΕΠ «Αττική» για συγχρηματοδότηση.
31. Την με αρ. πρωτ. οικ. 6/23-1-2018 σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εργασίας ότι οι εξειδικευόμενες δράσεις καλύπτουν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο ΠΕΠ «Αττική» για συγχρηματοδότηση.
32. Το με αρ. πρωτ. 228/ΕΦΔ20/20-2-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα Γενικής Διεύθυνσης Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική
ένταξη της ΕΕ σχετικά με την προτεινόμενη Δράση των πολυδύναμων κέντρων / one-stop
33. Το από 21-02-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΦΔ ΕΑΤΑ (αρ. πρωτ. εισ. ΕΥΚΕ 289/22-02-2018) για την παροχή
γνωμοδότησης επί του σχεδίου πρόσκλησης της δράση
34. Το με αρ. πρωτ. 29466/ΕΥΚΕ 289/13-3-2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΦΔ: 332/ΕΦΔ33/14-03-2018) έγγραφο της ΕΥKE του Υπουργείου
Οικονομίας & Ανάπτυξης με τίτλο "Γνωμοδότηση επί του σχεδίου πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο "Συνδυασμένες υπηρεσίες
υγείας και συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας - Οne-stop shops (Πολυδύναμα)" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής"
35. Το με αρ. πρωτ. 612/ΕΦΔ 53/18-04-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔΕΠ «Αττική» σχετικά με την παροχή σύμφωνης γνώμης για την
έκδοση πρόσκλησης
36. Την πρόσκληση EATA3 Α/Α ΟΠΣ: 2686 (ΑΠ 1205/ΕΦΔ55/19-04-2018) του ΕΦΔ ΕΑΤΑ με τίτλο: «Συνδυασμένες υπηρεσίες υγείας και
συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας - Οne-stop shops (Πολυδύναμα)»
37. Το με ID 45682– 13/06/2018- ώρα 9:47 πμ Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου Δήμου Αθηναίων και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα
προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ, για τη χρηματοδότηση της πράξης: Συνδυασμένες Υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής
για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας (κωδ. ΟΠΣ 5029634) στο Π.Ε.Π. «Αττική» 2014-2020
38. Την από 19/06/2018 (Α.Π. 2244/ΕΦΔ115) επιστολή του ΕΦΔ ΕΑΤΑ με θέμα: Συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της αίτησης
χρηματοδότησης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5029634
39. Τα από 02/07/2018 (Α.Π. εισερχ. ΕΦΔ 1204/ΕΦΔ 120) συμπληρωματικά στοιχεία εκ μέρους του Δικαιούχου Δήμου Αθηναίων για την

ΑΔΑ: ΩΔΝ7ΟΡΙΝ-ΠΑΧ
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εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5029634
40. Την από 05/07/2018 (Α.Π. 2516/ ΕΦΔ 127) επιστολή του ΕΦΔ ΕΑΤΑ με θέμα: Γνώμη επί Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο πλαίσιο ΟΧΕ
ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων (αρ. πρωτ. εισ. ΕΥΚΕ 1146/06-07-2018
41. Την υπ' αριθμόν πρωτ. 75484/ΕΥΚΕ 1146/11-7-2018 επιστολή της ΕΥΚΕ με τίτλο: Γνωμοδότηση επί της υπό αξιολόγηση πράξης με
τίτλο: «Συνδυασμένες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας - Οne-stop shops (Πολυδύναμα)»
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής
42. Το από 07-08-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΦΔ ΕΑΤΑ περί αναστολής αξιολόγησης της προτεινόμενης πράξης με
τίτλο: «Συνδυασμένες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας»
43. Την από 31-08-2018 Υποβολή Έκθεσης Τεκμηρίωσης Συμβατότητας ΥΓΟΣ εκ μέρους του Δικαιούχου: Δήμου Αθηναίων και
Συνδικαιούχου: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προς τον ΕΦΔ ΕΑΤΑ (Α.Π. 1532/ΕΦΔ 211)
44. Την από 03/09/2018 (Α.Π. 3264/ ΕΦΔ 213/03-09/2018) επιστολή του ΕΦΔ ΕΑΤΑ προς την ΕΥΚΕ με θέμα: Γνώμη επί «Έκθεσης
Τεκμηρίωσης Συμβατότητας ΥΓΟΣ» στο πλαίσιο υπό αξιολόγησης πράξης της ΟΧΕ ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων (πράξη με κωδικό ΟΠΣ
5029634)
45. Την από 13/09/2018 (Α.Π. 3500/ΕΦΔ 219/13-09-2018) επιστολή του ΕΦΔ ΕΑΤΑ προς την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης
(ΕΥΘΥ) με θέμα: Κατευθύνσεις επί Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο πλαίσιο της ΟΧΕ ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων (πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5029634)
46. Την υπ' αριθμόν πρωτ. 96974/ΕΥΚΕ 1462/18-09-2018 επιστολή της ΕΥΚΕ με τίτλο: Διατύπωση γνώμης σχετικά με την Έκθεση
Τεκμηρίωσης Συμβατότητας ΥΓΟΣ για την υπό αξιολόγηση πράξη με τίτλο: «Συνδυασμένες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής για
ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας - Οne-stop shops (Πολυδύναμα)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Αττικής
47. Την από 24/09/2018 υποβολή 2ης έκδοσης (διορθωμένης) Έκθεσης Τεκμηρίωσης Συμβατότητας ΥΓΟΣ εκ μέρους του Δικαιούχου:
Δήμου Αθηναίων και Συνδικαιούχου: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προς τον ΕΦΔ ΕΑΤΑ (Α.Π. 1665/ΕΦΔ 228)
48. Την από 24/09/2018 (Α.Π. 3694/ ΕΦΔ 230) επιστολή του ΕΦΔ ΕΑΤΑ προς την ΕΥΚΕ με θέμα: Γνώμη επί «Έκθεσης Τεκμηρίωσης
Συμβατότητας ΥΓΟΣ» (2η έκδοση) στο πλαίσιο υπό αξιολόγησης πράξης της ΟΧΕ ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων (πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5029634)
49. Την υπ' αριθμόν πρωτ. 103547/ΕΥΚΕ 1584/03-10-2018 επιστολή της ΕΥΚΕ με τίτλο: Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη 2η έκδοση της
Έκθεσης Τεκμηρίωσης Συμβατότητας ΥΓΟΣ για την υπό αξιολόγηση πράξη με τίτλο: «Συνδυασμένες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής
για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας - Οne-stop shops (Πολυδύναμα)»
50. Την υπ' αριθμόν πρωτ. 121352/ΕΥΘΥ 901/13-11-2018 επιστολή της ΕΥΘΥ με τίτλο: Απαντήσεις σε ερωτήματα επί Τεχνικού Δελτίου
Πράξης στο πλαίσιο της ΟΧΕ ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων (πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5029634)
51. Την υπ' αριθμόν 4627/ΕΦΔ 347/29-11-2018 επιστολή του ΕΦΔ ΕΑΤΑ με θέμα: «Συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της αίτησης
χρηματοδότησης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5029634»
52. Την υπ' αριθμόν 332716/19-12-2018 επιστολή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του Δικαιούχου Δήμου Αθηναίων με
θέμα: «Αίτημα παράτασης για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5029634»
53. Την υπ' αριθμόν 4990/ΕΦΔ 388/ 20-12-2018 επιστολή του ΕΦΔ ΕΑΤΑ με θέμα: «Παράταση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων
για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5029634»
54. Την υπ' αριθμόν 021432/21-01-2019 επιστολή της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δικαιούχου Δήμου
Αθηναίων με θέμα: «Διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ
5029634
55. Το με αριθ. Πρωτ 229/ΕΦΔ 69 - 5/02/2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας
Υγείας του Δικαιούχου Δήμου Αθηναίων.
56. Το από 8/2/2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΦΔ ΕΑΤΑ προς την ΕΥΚΕ για κατευθύνσεις σχετικά με την έκδοση της
ΥΓΟΣ της πράξης και την ενσωμάτωση της στην υπο έκδοση απόφαση ένταξης καθώς και το με αριθ. Πρωτ 263/ΕΦΔ 84 - 11/02/2019
σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την απάντηση της ΕΥΚΕ προς τον ΕΦΔ ΕΑΤΑ.
57.Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στο έγγραφο τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της Πρότασης, και
ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης της Πρότασης, που έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ,
58. Την με αρ. πρωτ. 599/ΕΦΔ 86/11-02-2019 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020

Αποφασίζει 

την ένταξη της Πράξης «Συνδυασμένες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας» στον Άξονα

Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής

Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5029634

2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3.Κωδικός Δικαιούχου: 40105005

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πολυετής κρίση έχει οδηγήσει σε όξυνση των κοινωνικών/οικονομικών προβλημάτων στην Αθήνα και ο κίνδυνος κοινωνικού
αποκλεισμού εντείνεται για μεγάλο μέρος των κατοίκων της. Η πράξη στοχεύει στην αποκεντρωμένη παροχή σε Πολυδύναμα Κέντρα (one
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stop shops) υπηρεσιών συνδυασμένης ιατρικής και κοινωνικής υποστήριξης προς τους κατοίκους της Αθήνας που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες. Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
- Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
- Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
- Υποστήριξη στην επαγγελματική ένταξη
- Πρωτογενής πρόληψη, αγωγή και προαγωγή υγείας
- Νομική στήριξη
Η πράξη περιλαμβάνει 4 Δράσεις:
Δράση 1:Παροχή Συνδυασμένων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
α. Αρχική αξιολόγηση των αναγκών των ωφελουμένων από τον Σύμβουλο Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (Case Handler). Ο ωφελούμενος
συμμετέχει σε συνεδρίες προκειμένου να ληφθεί το ιστορικό του και να καταγραφούν οι ατομικές του ανάγκες (προσωπική διαδρομή).
β. Με βάση τα ανωτέρω, παροχή των υπηρεσιών υγείας, κοινωνικών και συμβουλευτικών στα Πολυδύναμα Κέντρα. Οι υπηρεσίες
περιλαμβάνουν:
- Παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης όπως κλινική εξέταση, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, εκτέλεση ιατρικών και
οδοντιατρικών πράξεων
- Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης από case handlers, ψυχολόγους, νομική υποστήριξη, υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής,
συμβουλευτική στην κοινωνική επιχειρηματικότητα
- Συνεργασία των επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών κάθε ωφελούμενου.
Δράση 2: Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής/Προαγωγής Υγείας
Περιλαμβάνονται:
·σύνταξη έκθεση υγείας και δημιουργία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου
·εκπόνηση προτάσεων εξατομικευμένων προληπτικών εξετάσεων (έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων όπως Ca μαστού, Ca τραχήλου, Ca
παχέος εντέρου, διαβήτης, υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία)
·διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας ωφελούμενων
Επίσης αναπτύσσεται πρόγραμμα προβολής της προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της υγείας.
Δράση 3: Ιατροκοινωνική φροντίδα σε υπερήλικα άτομα και χρόνια πάσχοντες»
Αφορά την παροχή ιατροκοινωνικής φροντίδας σε υπερήλικα άτομα /χρονίως πάσχοντες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Περιλαμβάνει:
1. Προετοιμασία και εκπαίδευση των στελεχών που παρέχουν τις υπηρεσίες
2. Παροχή της ολοκληρωμένης φροντίδας:
Επιλογή, προετοιμασία και εκπαίδευση των ασθενών
Παροχή της Ολοκληρωμένης Φροντίδας: παρακολούθηση, προγραμματισμένες ή έκτακτες remote visits, πρώιμη διάγνωση και άμεση
αντιμετώπιση παρόξυνσης ή επιπλοκών
Λειτουργία Integrated Call Center όταν διαγιγνώσκεται παρέκκλιση ή επιπλοκή ώστε να εντατικοποιηθεί η θεραπεία και να αποφευχθεί
ενδονοσοκομειακή νοσηλεία.
Δράση 4: «Ενημέρωση ωφελουμένων και προβολή»
Υλοποιούνται ενέργειες για την ενημέρωση και προσέλκυση των ωφελουμένων πολιτών της Αθήνας. Περιγραφή των δράσεων δίνεται στο
Πλάνο Δημοσιότητας που επισυνάπτεται της παρούσας πρότασης.
Στο πλαίσιο της πράξης θα λειτουργήσουν σε πρώτη φάση 4 πολυδύναμα κέντρα: (α) Σόλωνος (1η ΔΚ) (β) Πετράλωνα (3η ΔΚ) (γ) Νέος
Κόσμος (2η ΔΚ) (δ) Κυψέλης (6η ΔΚ).

5. Παραδοτέα πράξης:

Υποέργο 1:
ΠΕ 1 -4 Πολυδύναμο, Σόλωνος, Κυψέλης, Πετραλώνων, Νέου Κόσμου
Π1-4.1 : Πρόγραμμα Προσωπικής Διαδρομής Ωφελουμένων
Π1-4.2 : Μηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων ανά Πολυδύναμο
Π1-4.3: Μηνιαία Φύλλα Χρέωσης Ανθρωποχρόνου
Π1-4.4: Ατομική Διαδρομή Ωφελούμενου καταγεγραμμένη στο πληροφοριακό σύστημα «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ»
Π1-4.5. : Απολογιστικά στατιστικά στοιχεία ωφελουμένων και συνεδριών ανά υπηρεσία από το πληροφοριακό σύστημα «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ»
Π1-4.6: Σχέδιο Δράσης ενεργειών προγραμμάτων προαγωγής υγείας ανά Πολυδύναμο
Π1-4.7: Φάκελος Προγραμμάτων προαγωγής υγείας (σχεδιασμός - διοργάνωση - απολογισμός)
ΠΕ 5 Επιστημονική εποπτεία – διαχείριση – συντονισμός – ευαισθητοποίηση -δημοσιότητα πράξης
Π5.1: Σχέδιο Πράξης (Χρονοδιάγραμμα - Αναλυτικός Προϋπολογισμός)
Π5.2: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου
Π5.3: Τελική Απολογιστική Έκθεση του Έργου
Π5.4: Οδηγίες Διαχείρισης και Υλοποίησης
Π5.5: Σχέδια τροποποιημένων Τεχνικών Δελτίων Έργου / Υποέργων
Π5.6: Σχέδια Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Έργου
Π5.7: Φάκελος Φυσικού Αντικειμένου Πράξης / Υποέργων
Π5.8: Φάκελος Οικονομικού Αντικειμένου Πράξης / Υποέργων
Π5.9: Στοιχεία Διαμορφωτικής Αξιολόγησης (3 Εκθέσεις)
Π5.10: Εκθέσεις Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Π5.11: Σχέδιο Δράσης Ενεργειών ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης
Π5.12: Φάκελος ενεργειών ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης (σχεδιασμός - διοργάνωση - απολογισμός)
Υποέργο 2 : Προληπτική Ιατρική και Προαγωγή Υγείας
Π Υ2.1: Πρόγραμμα ενημέρωσης για την προώθηση του προγράμματος
Π Υ2.2: Πρότυπο Ερωτηματολογίου με στοιχεία κάθε ωφελούμενου και Ηλεκτρονικής Έκθεσης Υγείας
Π Υ2.3 Τακτικές Εκθέσεις Απολογισμού Πεπραγμένων Προληπτικής Ιατρικής και Συμβουλευτικών Προγραμμάτων
Π Υ2.4: Ετήσιες Εκθέσεις αξιολόγησης
Π Υ2.5: Τελική έκθεση αξιολόγησης
Υποέργο 3: Ιατροκοινωνική φροντίδα σε υπερήλικα άτομα και χρόνια πάσχοντες (Integrated Care)
Π Υ3.1: Πολυχρηστικός οδηγός (Manual) εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης
Π Υ3.2: Έκθεση Απολογισμού Εκπαιδευτικών Συνεδριών
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Π Υ3.3: Τακτικές Εκθέσεις Απολογισμού Πεπραγμένων Προγράμματος Ολοκληρωμένης Φροντίδας υπερηλίκων με πολυνοσηρότητες
Π Υ3.4: Έκθεση Δικτύωσης, Δημοσιότητας και Αξιολόγησης,
Π Υ3.5: Ετήσιες Εκθέσεις αξιολόγησης
Π Υ3.6: Τελική έκθεση αξιολόγησης
Π Υ3.7: Τελική Έκθεση Δικτύωσης, Δημοσιότητας και Αξιολόγησης

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
4,00

05503  Αριθμός επωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων δομών Αριθμός

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
10.500,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/02/2019.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/07/2021.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/04/2019.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

 Α.1. Άμεσες δαπάνες

i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 4.990.675,15 4.990.675,15

ii. ΦΠΑ 142.617,31 142.617,31 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 5.133.292,46 5.133.292,46 

B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Β.3.1. Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού 845.003,27 845.003,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 845.003,27 845.003,27 

ΣΥΝΟΛΑ 5.978.295,73 5.978.295,73

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 5.978.295,73

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5.978.295,73

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 5.978.295,73 €
13. Για την Πράξη, οι εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους είναι οι εξής:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Β.3.1 Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων 

άμεσων δαπανών προσωπικού (<= 40%)
20 %

Β.3.1 Δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (20,00%) στις Δομές Παροχής
Ιατροκοινωνικών Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, για τις δράσεις που αφορούν στις ιατροκοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται στα
πολυδύναμα κέντρα θα εφαρμοστεί η Μέθοδος υπολογισμού των δαπανών (άμεσες και έμμεσες) ως ποσοστό (%) επί των άμεσων
δαπανών προσωπικού. 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 5.978.295,73 €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 
(που συνεχίζει 

να πληρώνει την
πράξη)

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

ΕΠ0851 2019ΕΠ08510007 Νέο Εργο ΠΔΕ NAI 0,00 5.978.295,73 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 5.978.295,73 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον

χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί

να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Η υποβληθείσα Έκθεση τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ και η σχετική χρηματοοικονομική ανάλυση, που περιλαμβάνει τα στοιχεία με τα οποία
προσδιορίστηκε η αντιστάθμιση για την παροχή της ΥΓΟΣ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης και προσαρτάται στην
παρούσα ως παράρτημα ΙΙ. 

O Δήμαρχος Αθηναίων

Γιώργος Καμίνης

Συνημμένα: 

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης
Παράρτημα ΙΙ : Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ της πράξης MIS 5029634

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται 
ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
2. ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117-41, Αθήνα (κοινοποιείται 
ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)

ΑΔΑ: ΩΔΝ7ΟΡΙΝ-ΠΑΧ
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3. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105–57, Αθήνα
4. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
5. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105 64, Αθήνα
6. Δήμος Αθηναίων - Γραφείο Δημάρχου
7. Γραφείο Προέδρου ΕΑΤΑ ΑΑΕ, Φιλελλήνων 7 Αθήνα
8. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΑΤΑ ΑΑΕ, Φιλελλήνων 7 Αθήνα

Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΦΔ ΕΑΤΑ ΑΑΕ
2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α και Β2

ΑΔΑ: ΩΔΝ7ΟΡΙΝ-ΠΑΧ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «Συνδυασμένες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας» 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, τη

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 ΔΑ ή του ΕΦ προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,

• 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 (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης,
ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει
αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση
αυτεπιστασίας.

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) 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 υποβάλλει 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 ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο
τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata),
όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και
αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των
δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς

ΑΔΑ: ΩΔΝ7ΟΡΙΝ-ΠΑΧ
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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 ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων
Δήλωσης Δαπανών.

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ)
και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν

έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ' αποκοπή
ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή
της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή
προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που
παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο
δικαιούχος.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

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

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ
του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία
έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, 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 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην
Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ) Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με
το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

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

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

http://www.espa.gr
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ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της
στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο
πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

στ) 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 ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης
δαπάνης που δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους
οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη 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 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 (ή εναλλακτικά ο ΕΦ).

(iii) 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 εναλλακτικά τον ΕΦΔ) 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 Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων
μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

7. Ειδικοί Όροι

Η χρηματοδότηση (χρηματοροές) από τον ΕΦΔ - ΕΑΤΑ του ΕΠ προς τον Δικαιούχο θα καταβάλλεται τμηματικά σύμφωνα με την υπ' 
αριθμ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β'2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β')» (ΑΔΑ: 
ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6) και ειδικότερα σύμφωνα με το Άρθρο 7. «Έμμεσες πληρωμές ΠΔΕ από την κεντρική διοίκηση – επιχορηγήσεις 
νομικών προσώπων με υπόλογο διαχειριστή την οικονομική υπηρεσία – πληρωμές νομικών προσώπων», αυτής.

Πιο συγκεκριμένα το Υποέργο 1 της πράξης θα χρηματοδοτηθεί ως ακολούθως:

Α) Με την ένταξη του Έργου στο ΠΔΕ, καταβάλλεται στο δικαιούχο ποσό Α' δόσης ύψους 5 % του συνολικού προϋπολογισμού του 
Υποέργου 1

ΑΔΑ: ΩΔΝ7ΟΡΙΝ-ΠΑΧ



 Ευρωπαϊκή Ένωση   

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5029634 (Κωδ. Απόφασης:6590) Σελίδα 12

Β) Η Β' δόση ύψους 30% του συνολικού προϋπολογισμού έκαστου πακέτου εργασίας ΠΕ1 έως και ΠΕ4 θα καταβάλλεται στον 
δικαιούχο μετά την απόφαση ένταξης και με την βεβαίωση έναρξης εργασιών έκαστου πακέτου εργασιών/ πολυδύναμου κέντρου ΠΕ1 
έως και ΠΕ4 (πιστοποίηση της Επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής Υποέργου που θα βεβαιώνει πως έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία προσλήψεων του απαιτούμενου προσωπικού για την λειτουργία της κάθε δομής/ πολυδύναμου κέντρου σε πλήρως 
λειτουργικό χώρο).

Γ) Η Γ' δόση ύψους 30% του συνολικού προϋπολογισμού έκαστου πακέτου εργασίας ΠΕ1 έως και ΠΕ4 θα καταβάλλεται στον 
δικαιούχο με την προϋπόθεση της απορρόφησης ποσοστού τουλάχιστον 80% του συνολικού ποσού της Β' δόσης

Δ) Η Δ' δόση ύψους 30% του συνολικού προϋπολογισμού έκαστου πακέτου εργασίας ΠΕ1 έως και ΠΕ4 θα καταβάλλεται στον 
δικαιούχο με την προϋπόθεση της απορρόφησης ποσοστού τουλάχιστον 80% του συνολικού ποσού της Γ' δόσης

Ε) Η τελευταία Ε' Δόση ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισμού του Υποέργου 1 θα καταβάλλεται στον δικαιούχο όταν το έργο 
πλησιάζει στη λήξη του και σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ολοκλήρωσή του (π.χ. 3 μήνες πριν) με την προϋπόθεση της 
απορρόφησης ποσοστού τουλάχιστον 80% του συνολικού ποσού της Δ' δόσης  και συνοδευόμενο από προγραμματισμό και 
αιτιολόγηση των δαπανών (και συνεπώς του αιτούμενου ποσού) για το υπόλοιπο διάστημα

Η χρηματοδότηση για τα Υποέργα 2 και 3 θα προσδιοριστεί στις διακηρύξεις/ συμβάσεις σύμφωνα με το είδος του υποέργου και τη 
διαδικασία ανάθεσης, όπως αναφέρονται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ της πράξης MIS 5029634 

 

1. Χαρακτηρισμός της παρεχόμενης υπηρεσίας ως ΥΓΟΣ 

Ο νόμος για την αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010) και ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 

αναθέτουν εκτεταμένες αρμοδιότητας στους δήμους για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη που αποτελούν και διακριτό τομέα των 

ευθυνών τους (τομέας ε αρμοδιοτήτων). Ενδεικτικά προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι δήμοι εφαρμόζουν πολιτικές  για παροχή υπηρεσιών 

υγείας και προαγωγής της ψυχικής υγείας στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δημιουργούν δημοτικά ιατρεία, παρέχουν υπηρεσίες 

συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών, υλοποιούν προγράμματα 

δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανώνουν ειδικά προγράμματα για την προστασία και 

προαγωγή της Δημόσιας Υγείας κά. Πολλές από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες καλύπτονται μέσα από την παρούσα ΥΓΟΣ  

Ο Δήμος Αθηναίων φέρει σημαντικό βάρος από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης κοινωνικοοιοκονομικής κρίσης των τελευταίων ετών αλλά 

και εξαιτίας των αυξημένων προσφυγικών ροών ιδίως από το 2015 και μετά.  

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος αναβαθμίζει τα δημοτικά του ιατρεία σε Πολυδύναμα Κέντρα παροχής συνδυασμένων υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους κατοίκους της πόλης και ιδιαιτέρως για αυτούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αδυναμία τους να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. 

Η προσέγγιση που υιοθετείται και εφαρμόζεται στην ΥΓΟΣ αποτελεί ένα νέο αποτελεσματικό και αποδοτικό πρότυπο Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρέχοντας σε κάθε κάτοικο, ιδιαιτέρως σε αυτούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κοινωνικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα είναι επαρκείς και εύκολα 

προσβάσιμες, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Το νέο μοντέλο βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση που 

προκρίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) όπου ο πολίτης εξυπηρετείται πολυεπίπεδα σε μία στάση (one stop shop) για τις 

ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές του ανάγκες. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της ΥΓΟΣ (ιατρικές και κοινωνικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες) απευθύνονται αποκλειστικά σε πολίτες 

με επικέντρωση και έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και είναι δωρεάν για τους ωφελούμενους. Συνεπώς δεν προβλέπεται η 

δημιουργία εσόδων από την παροχή της ΥΓΟΣ.  

Οι υπηρεσίες αφορούν: 

• την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τις κυριότερες ιατρικές ειδικότητες. Με τις ιατρικές αυτές υπηρεσίες επιδιώκεται η 

μακροπρόθεσμη υγειονομική περίθαλψη των κατοίκων της Αθήνας. 

• Την παροχή κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών: ψυχολογική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, 

συμβουλευτική στην επιχειρηματικότητα και την  κοινωνική οικονομία. Ειδικά οι υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής 

στην επιχειρηματικότητα και την  κοινωνική οικονομία στοχεύουν στην επανένταξη, κυρίως ευπαθών ομάδων πληθυσμού, στην αγορά 

εργασίας. 

Συνολικά, βασική στόχευση της ΥΓΟΣ είναι η στήριξη κατά κύριο λόγο των ευπαθών ομάδων ώστε να αποφευχθεί ο κοινωνικός τους 

αποκλεισμός.  

 

Η παροχή αφενός ιατρικών υπηρεσιών και αφετέρου κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών υφίστανται ως διακριτές αγορές. Εν τούτοις οι 

συνδυασμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο της ΥΓΟΣ παρουσιάζουν δομικές διαφοροποιήσεις που δεν καλύπτονται 

ικανοποιητικά από αυτές αγορές: 

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι προσανατολισμένες και προσαρμοσμένες ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, των οποίων οι ιδιαίτερες ανάγκες δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα και των οποίων η πρόσβαση 

στις αγορές των υπηρεσιών αυτών (ιδίως των συμβουλευτικών) είναι περιορισμένη. 

• Η παροχή των υπηρεσιών γίνεται ολιστικά και συνδυασμένα σε one stop shops (τα Πολυδύναμα Κέντρα) που διευκολύνει την 

πρόσβαση των κατοίκων στις συνδυασμένες υπηρεσίες και αυξάνει την συνολική αποτελεσματικότητά τους δεδομένου ότι ο ωφελούμενος 

αντιμετωπίζεται ολιστικά και οι ειδικότητες που παρέχουν τις υπηρεσίες συνεργάζονται για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου.  

• Για την εξασφάλιση της εξατομικευμένης και ολιστικής προσέγγισης, τα Πολυδύναμα Κέντρα διαθέτουν Συμβούλους Υποδοχής και 

Εξυπηρέτησης (Case Handlers) που, σε συνεργασία με τον κάθε ωφελούμενο, σχεδιάζουν εξατομικευμένο πακέτο ιατρικών και 

συμβουλευτικών/κοινωνικών υπηρεσιών. Κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών οι Σύμβουλοι Υποδοχής και Εξυπηρέτησης 

παρακολουθούν την πορεία του κάθε ωφελούμενου και προσαρμόζουν το πακέτο των υπηρεσιών που λαμβάνει ανάλογα με την πορεία του 

ωφελούμενου. 

Συνεπώς, η παρούσα πράξη αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμες υγειονομικές και κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων της Αθήνας και ιδιαιτέρως των 

ευπαθών ομάδων σε συμφωνία με το πεδίο εφαρμογής ΥΓΟΣ (Απόφαση της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2011, άρθρο 2, παράγραφος 1, 

στοιχείο δ). 

2. Πάροχος ΥΓΟΣ 
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Οι συνδυασμένες υπηρεσίες θα παρέχονται σε 4  Δημοτικές Κοινότητες (1η, 2η, 3η και 6η) από τον Δήμο Αθηναίων. Ακολουθεί παρουσίαση 

του παρόχου της ΥΓΟΣ και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον Δήμο σε σχέση με την παροχή της ΥΓΟΣ. 

2.1 Δήμος Αθηναίων  

Ο Δήμος Αθηναίων είναι έδρα του Κεντρικού Τομέα, στο Αθηναϊκό πεδίο της Αττικής. Καταλαμβάνει έκταση 38,96 τ.χμ, έχει πληθυσμό 664.046 

κατοίκους, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011. Είναι ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό δήμος της Ελλάδας αν και σταθερά από τη δεκαετία του 

1980 παρουσιάζει σημαντική μείωση του πληθυσμού του, κυρίως εξαιτίας της τάσης μετακίνησης κατοίκων από τον Δήμο προς στα προάστια 

της πόλης, ακόμα και σε όμορους δήμους, για την αναζήτηση καλύτερης ποιότητας ζωής. 

Ο Δήμος περιλαμβάνει επτά δημοτικές κοινότητες (ΔΚ): 

• 1η ΔΚ: Περιλαμβάνει το κέντρο των Αθηνών με το λεγόμενο εμπορικό τρίγωνο (Σύνταγμα - Ομόνοια - Μοναστηράκι).  

• 2η ΔΚ: Περιλαμβάνει τις Ν.Α. συνοικίες (Νέος Κόσμος, Παγκράτι).  

• 3η ΔΚ: Περιλαμβάνει τις Ν.Δ. συνοικίες (Αστεροσκοπείο, Πετράλωνα, Θησείο).  

• 4η ΔΚ: Περιλαμβάνει τις Δ. συνοικίες (Κολωνός, Ακαδημία Πλάτωνος, Βοτανικός, Προφ. Δανιήλ, Σεπόλια).  

• 5η ΔΚ: Περιλαμβάνει τις Β.Δ. συνοικίες από τα Κάτω Πατήσια μέχρι τον Προμπονά.  

• 6η ΔΚ: Περιλαμβάνει τις βόρειες κεντρικές συνοικίες (Άγιος Παντελεήμονας, Κυψέλη κλπ).  

• 7η ΔΚ: Περιλαμβάνει τις Β.Α. συνοικίες (Αμπελόκηποι, Ερυθρός Σταυρός, Πολύγωνο κλπ).  

Ο Δήμος Αθηναίων φέρει το μεγαλύτερο βάρος των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης των τελευταίων ετών. Σήμερα πλέον ο δήμος 

αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που απειλούν την κοινωνική συνοχή της πόλης. Ενδεικτικά αναφέρονται: υψηλά ποσοστά ανεργίας και 

μακροχρόνιας ανεργίας, μεγάλος αριθμός απόρων και αστέγων, αύξηση του ποσοστού των κατοίκων που ζουν στα όρια της φτώχειας, ένταση 

της ουσιοεξάρτησης κλπ. Επιπρόσθετα η προσφυγική κρίση των τελευταίων ετών επιβάρυνε ιδιαίτερα την Αθήνα που αποτελεί έναν από τους 

κυριότερους κόμβους συγκέντρωσης προσφύγων. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε όξυνση των κοινωνικών και οικονομικών 

προβλημάτων στην Αθήνα και ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού εντείνεται για μεγάλο μέρος των κατοίκων της. Εκτιμάται αυτή τη στιγμή, με 

βάση τα στοιχεία του Δήμου, ότι πάνω από 70.000 κάτοικοι της Αθήνας απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων έχει σε υψηλή προτεραιότητα την παραγωγή κοινωνικού έργου και διευρύνει σταδιακά την εμβέλεια των 

δράσεών του. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι ολιστική και στηρίζεται στην αρχή της μη διάκρισης λόγω φύλου, εθνικής καταγωγής, 

θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας ή ηλικίας. 

Αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου για την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής είναι η Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας 

Υγείας (που είναι αρμόδια για την παροχή των υπηρεσιών της ΥΓΟΣ) και η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας.  

Η Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας αποτελείται από 5 τμήματα: 

α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

β. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 1ης και 2ης Δημοτικής κοινότητας 

γ. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 3ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας 

δ. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 5ης, 6ης και 7ης Δημοτικής κοινότητας 

ε. Τμήμα προληπτικής ιατρικής, προαγωγής υγείας και δημόσιας υγείας 

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας αποτελείται από 9 τμήματα: 

α. Τμήμα Οργάνωσης, Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης 

β. Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης 

β1. Γραφείο Φιλανθρωπικών Σωματείων 

γ. Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων 

δ. Τμήμα Τρίτης Ηλικίας 

ε. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

στ. Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης 

στ1. Γραφείο Ανταποκριτών Ο.Γ.Α. 

ζ. Τμήμα Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας 

η. Τμήμα Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων 

θ. Τμήμα Υποδοχής και Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων 

Οι Διευθύνσεις αυτές υλοποιούν πολλά προγράμματα και δράσεις, ορισμένα εκ των οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Λειτουργία Λεσχών Φιλίας 

Οι Λέσχες Φιλίας λειτουργούν σε επίπεδο γειτονιάς και παρέχουν υπηρεσίες στα άτομα άνω των 60 ετών (25 Λέσχες με 5.566 μέλη). 

Συγκεκριμένα προσφέρουν: 

• Συντροφιά, ανθρώπινη επαφή, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες. 

• Πληροφόρηση σε ιατρικά θέματα, κοινωνικές παροχές και σε άλλα θέματα που αφορούν τα μέλη. 
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• Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Στις Λέσχες Φιλίας υλοποιούνται πολλές δραστηριότητες με συμμετοχή των μελών (ομάδες χορωδίας, χορού, ενδυνάμωσης της μνήμης, 

θεάτρου, μαγειρικής, κηπουρικής, μουσικής, χειροτεχνίας, ζωγραφικής, μπριτζ, διατροφής). Οργανώνονται επιμορφωτικές και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και παρέχονται υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, νοσηλευτικής φροντίδας, μαθήματα ήπιας γυμναστικής κ.α. 

Προγράμματα για Άτομα με Αναπηρίες 

Αφορούν κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη σε Αμεα και τις οικογένειές τους, προγράμματα και δράσεις για ΑμεΑ, τήρηση βάσης 

δεδομένων φορέων ΑμεΑ. 

Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων 

Μελέτες και έρευνες για τα προβλήματα των γυναικών, λειτουργία Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών και Συμβουλευτικού Κέντρου, δράσεις για 

την προώθηση της ισότητας. Στον Ξενώνα φιλοξενούνται 32 γυναίκες και παιδιά. Το Γραφείο προσφέρει ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη 

και γενικότερα συμβουλευτικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση σε οικογενειακά θέματα.  

Προγράμματα για Αλλοδαπούς, Πρόσφυγες και Ρομά 

Προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ρομά, ομογενών, μεταναστών, προσφύγων, διενέργεια κοινωνικών ερευνών, βάση δεδομένων με 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αναλυτικά: 

Εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών: ενημέρωση για θέματα αδειών διαμονής, πολιτικού ασύλου και κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, 

πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τη ζωή στην πόλη και τη μετανάστευση. 

Διοικητική υποστήριξη Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

Διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων και κατάρτιση προγραμμάτων με αντικείμενο τη κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων. 

Στον Ελαιώνα λειτουργεί Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων που φιλοξενεί 2.414 άτομα, σε έκταση 37 στρεμμάτων που παραχωρήθηκαν 

στο ΥΠ.ΕΣ. Ο Δήμος παρείχε τεχνική υποστήριξη στην δημιουργία της, ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της φύλαξης και συμμετέχει στο 

συντονισμό των δράσεων. Ενεργή συμμετοχή έχουν οι μεταναστευτικές κοινότητες - μέλη του ΣΕΜ, παρέχοντας υπηρεσίες διαμεσολάβησης - 

διερμηνείας στους φιλοξενούμενους. 

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, υλοποιείται πρόγραμμα προσωρινής στέγασης 

προσφύγων που πρόκειται να μετεγκατασταθούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το πρόγραμμα αφορά στην μίσθωση 200 διαμερισμάτων στον 

Δήμο Αθηναίων και σε όμορους δήμους, που θα καλύψουν τις ανάγκες στέγασης 1.200 ωφελούμενων κάθε φορά. 

Κοινωνική Κατοικία 

Η Διεύθυνση υλοποίησε επίσης δράσεις για τη βραχυχρόνια φιλοξενίας ευπαθών ομάδων όπως το Δίκτυο Κοινωνικής Κατοικίας μέσω του 

οποίου φιλοξενήθηκαν 28 οικογένειες, οι δύο ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας με τους «Γιατρούς του Κόσμου» και την ΜΚΟ Νόστος, και το 

πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη». Στις οικογένειες που συμμετέχουν στο Δίκτυο Κοινωνικής Κατοικίας, προσφέρθηκε καθημερινή σίτιση, 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. 

Επιδοματική Πολιτική &  Κοινωνική Ασφάλιση 

Χορήγηση προνοιακών επιδομάτων (11), παροχών (3), πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας, βιβλιαρίων ανασφαλίστων.  

Δημόσια Υγεία 

Δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, προαγωγής και αγωγής της υγείας. σε δημότες, κατοίκους, σχολεία, 

δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, Λέσχες Φιλίας κ.α. (προτεραιότητα σε απόρους, ανέργους, ανασφάλιστους, μετανάστες, ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες). Λειτουργούν 6 Δημοτικά Ιατρεία. 

Κέντρα Κοινότητας  

Ο Δήμος Αθηναίων λειτουργεί τα Διευρυμένα Κέντρων Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα 

Ρομά). Στόχος της λειτουργίας των δομών αυτών είναι η δικτύωση μεταξύ των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη 

και λειτουργία τοπικών σημείων αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και 

υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου, ανεξαρτήτως φορέα υλοποίησης (ΟΑΕΕΔ, ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα 

Ψυχικής Υγείας κλπ). 

Τα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά) τα οποία εποπτεύονται από την 

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των Πολιτών 

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

Γ) Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. 

Τα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά) λειτουργούν καθημερινά 8 ώρες 

εξυπηρετώντας κατά προτεραιότητα τους κατοίκους του Δήμου που εμπίπτουν στις περισσότερο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

 

2.2 Θεσμικό Πλαίσιο για την παροχή της ΥΓΟΣ 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παροχή ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών από τους 

ΑΔΑ: ΩΔΝ7ΟΡΙΝ-ΠΑΧ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση 

    
 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5029634 (Κωδ. Απόφασης:6590) Σελίδα 16 

 

Δήμους. 

Θεσμικό Πλαίσιο υλοποίησης (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

 

Θεσμικό Πλαίσιο υλοποίησης (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

1 
Ν.3463/2006: «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων»  

Ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) ορίζει εκτεταμένες 

αρμοδιότητες στους δήμους για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη (τομέας 

ε αρμοδιοτήτων). Με τον Νόμο Καλλικράτη (Ν. 3852/2019) προστίθεται επιπλέον 

αρμοδιότητες στον τομέα ε των αρμοδιοτήτων των δήμων. 

Συγκεκριμένα, σχετικά με την προτεινόμενη ΥΓΟΣ, οι αρμοδιότητες των δήμων 

αναλύονται στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως ενδεικτικά: 

« … 2. Εφαρμογή πολιτικών  για παροχή υπηρεσιών υγείας και προαγωγής της 

ψυχικής υγείας στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με την παροχή υπηρεσιών 

υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας όπως δημιουργία δημοτικών και 

κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης 

ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των 

θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και 

κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.» 

Με τον Καλλικράτη προστίθενται νέες αρμοδιότητες στους δήμους στον τομέα της 

κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης μεταξύ των οποίων και οι εξής που 

αφορούν στην προτεινόμενη ΥΓΟΣ: 

«…20. Η υλοποίηση: … 

γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

… 

25. Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. 

… 

28. Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές 

υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της 

Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, …» 

2 

Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87 Α) 

3 

Ν.4368/2016: «Μέτρα για την επιτάχυνση 

του κυβερνητικού έργου και άλλες 

διατάξεις.»  

 

Με το άρθρο 33 του Ν.4368/2016 προσδιορίζεται η αρμοδιότητα των Δήμων 

(μέσω των δημοτικών ιατρείων) να συμβάλλουν στην ελεύθερη πρόσβαση 

ανασφάλιστων και ευάλωτων ομάδων στις υπηρεσίες υγείας.  

Συγκεκριμένα στο Υποκεφάλαιο 1 «Μέτρα ανακούφισης από την ανθρωπιστική 

κρίση και διασφάλιση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού» 

προβλέπεται ότι: 

«1.Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις 

Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω … των Δημοτικών 

Ιατρείων, …» 

4 

Ν.4486/2017: Μεταρρύθμιση της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 

(ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017)  

Με τον νόμο αυτό οι δομές υγείας (δημοτικά ιατρεία) εντάσσονται στους Τομείς 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής 

Περιφέρειας. 

Ειδικότερα ο νόμος προβλέπει , μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1, παρ.1: «Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) νοείται το σύνολο 

των ολοκληρωμένων υπηρεσιών εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες 

έχουν σκοπό την παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του 

ανθρώπου.» 

Άρθρο 3, παρ. 1 «Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. παρέχονται στο πλαίσιο ενός ενιαίου, 

ολοκληρωμένου και αποκεντρωμένου συστήματος που οργανώνεται, διοικείται 

και λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) εντασσόμενο 

στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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Θεσμικό Πλαίσιο υλοποίησης (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

Άρθρο 4: «Η περιοχή ευθύνης κάθε Κέντρου Υγείας ονομάζεται Τομέας 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.)      της οικείας Δ.Υ.Πε.. Εντός του 

Το.Π.Φ.Υ. οι δημόσιες δομές    παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., οι συμβεβλημένοι με 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχοι υπηρεσιών Π.Φ.Υ., τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

φαρμακεία, καθώς και τα δημοτικά ιατρεία συνιστούν το Τοπικό Δίκτυο Π.Φ.Υ.. 

 

3. Γεωγραφική περιοχή παρεχόμενης υπηρεσίας 

Οι συνδυασμένες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής θα παρασχεθούν σε 4 Δημοτικά Ιατρεία που, για τον σκοπό αυτό αναβαθμίζονται σε 

Πολυδύναμα Κέντρα. Oι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι της Αθήνας θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την 1η, 2η, 3η και 6η Δημοτική Κοινότητα. 

 

Συγκεκριμένα, οι συνδυασμένες υπηρεσίες θα παρέχονται: 

• Στο Πολυδύναμο Κέντρο Σόλωνος στο ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Αθηναίων στην οδό Σόλωνος 78 στην 1η Δημοτική Κοινότητα.  

• Στο Πολυδύναμο Κέντρο Νέου Κόσμου στη 2η Δημοτική Κοινότητα.  

• Στο Πολυδύναμο Κέντρο Πετραλώνων στην 3η Δημοτική Κοινότητα  

• Στο Πολυδύναμο Κέντρο Κυψέλης στο κτίριο στην οδό Χανίων 4β στην Κυψέλη (6η Δημοτική Κοινότητα), ιδιοκτησίας του Δήμου 

Αθηναίων, που ανακαινίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Έργο: Αθήνα» με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

Η προτεινόμενη ΥΓΟΣ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων με πόρους 

του ΠΕΠ «Αττική». Στον Χάρτη εμφανίζεται η επιλέξιμη περιοχή της ΟΧΕ και η χωροθέτηση των τεσσάρων δημοτικών κοινοτήτων όπου 

εδρεύουν τα προαναφερθέντα Πολυδύναμα Ιατρεία. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο πληθυσμός που κατά κύριο λόγο θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες (χωρίς να αποκλείονται οι υπόλοιποι κάτοικοι της 

πόλης) προέρχονται από την 1η, 2η, 3η και 6η Δημοτική Κοινότητα. Ο πληθυσμός των Δημοτικών Κοινοτήτων αυτών δίνεται στον ακόλουθο 

πίνακα (στοιχεία απογραφής 2011): 
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Δημοτική Κοινότητα Πληθυσμός Περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας 

1η Δημοτική Κοινότητα 81.050 
Περιλαμβάνει το κέντρο των Αθηνών με το λεγόμενο εμπορικό 

τρίγωνο (Σύνταγμα - Ομόνοια - Μοναστηράκι) 

2η Δημοτική Κοινότητα 102.786 Περιλαμβάνει τις Ν.Α. συνοικίες (Νέος Κόσμος, Παγκράτι) 

3η Δημοτική Κοινότητα 46.559 
Περιλαμβάνει τις Ν.Δ. συνοικίες (Αστεροσκοπείο, Πετράλωνα, 

Θησείο) 

6η Δημοτική Κοινότητα 128.742 
Περιλαμβάνει τις βόρειες κεντρικές συνοικίες (Άγιος 

Παντελεήμονας, Κυψέλη κλπ) 

Σύνολο 359.137  

 

Δεδομένου ότι ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Αθηναίων είναι 664.612 κάτοικοι, οι δημοτικές κοινότητες στις οποίες είναι 

εγκατεστημένα τα Πολυδύναμα στα οποία γίνεται η παροχή της ΥΓΟΣ καλύπτουν το 54% του πληθυσμού της πόλης. 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται στοιχεία για τον εν δυνάμει πληθυσμό ευπαθών ομάδων που αποτελούν τον κύριο 

πληθυσμό-στόχο της ΥΓΟΣ. 

 

Ευπαθής Ομάδα 
Εκτιμώμενος 

Πληθυσμός 

Άνεργοι 66.700 

Δικαιούχοι ΚΕΑ 22.000 

Πρόσφυγες 18.000 

ΑμεΑ 10.600 

Άστεγοι 1.700 

Μετανάστες με άδεια παραμονής 80.000 

 

4. Διάρκεια παρεχόμενης υπηρεσίας 

Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών είναι 2 έτη και 3 μήνες (27 μήνες). 

Λόγω των αναγκαίων ενεργειών ωρίμανσης που διαφέρουν στο τέσσερα Πολυδύναμα, θα γίνει σταδιακή έναρξη της παροχής των υπηρεσιών 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

α/α Δραστηριότητα Έναρξη Λήξη 
Διάρκεια Παροχής 

ΥΓΟΣ (μήνες) 

1 
Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου 

Κυψέλης (6
η
 ΔΚ) 

5/2019 7/2021 27 

2 
Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου 

Σόλωνος (1
η
 ΔΚ) 

5/2019 7/2021 27 

3 
Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου 

Πετραλώνων (3
η
 ΔΚ) 

11/2019 7/2021 21 

4 
Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου Νέου 

Κόσμου (2
η
 ΔΚ) 

3/2020 7/2021 17 

 

5. Αναλυτική περιγραφή παρεχόμενης υπηρεσίας 

Η πολυετής κρίση έχει οδηγήσει σε όξυνση των κοινωνικών/οικονομικών προβλημάτων στην Αθήνα και ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού 

εντείνεται για μεγάλο μέρος των κατοίκων της. Η ΥΓΟΣ στοχεύει στην αποκεντρωμένη παροχή σε Πολυδύναμα Κέντρα (one stop shops) 

υπηρεσιών συνδυασμένης ιατρικής και κοινωνικής/συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους κατοίκους της Αθήνας με έμφαση στις ευπαθείς 

ομάδες. Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

o Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

o Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

o Υποστήριξη στην επαγγελματική ένταξη  

o Νομική στήριξη 

o Πρωτογενής πρόληψη, αγωγή και προαγωγή υγείας 
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o Ιατροκοινωνική φροντίδα για υπερήλικες πάσχοντες από πολυνοσηρότητες 

Αναλυτικότερα: 

Στο πλαίσιο της ΥΓΟΣ οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν δωρεάν ραντεβού με την ειδικότητα που επιθυμούν ή να 

συμβουλευθούν έναν/μία Σύμβουλο Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (Case Handler) για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες και δυνατότητες. 

Για την παροχή της ΥΓΟΣ αξιοποιούνται ειδικότητες επαγγελματιών και τις κατηγορίες προσωπικού που αναγράφονται παρακάτω. 

(Α) Οι ιατρικές ειδικότητες και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας παροχής της ΥΓΟΣ είναι οι εξής (ενδεικτικά): 

• Γενικός γιατρός 

• Γυναικολόγος 

• Δερματολόγος 

• Καρδιολόγος 

• Οδοντίατρος 

• Ορθοπεδικός 

• Οφθαλμίατρος 

• Ενδοκρινολόγος 

• Παιδίατρος 

• Ψυχίατρος 

• Επισκέπτης/τρια υγείας 

• Μαιευτής/Μαία 

• Νοσηλευτής/τρια 

• Φυσικοθεραπευτής/τρια. 

 

(Β) Οι κοινωνικοί επιστήμονες που παρέχουν την ΥΓΟΣ είναι οι εξής: 

• Εργασιακός σύμβουλος 

• Κοινωνικός λειτουργός 

• Κοινωνιολόγος 

• Νομικός σύμβουλος 

• Σύμβουλος επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας 

• Ψυχολόγος. 

 

(Γ) Το λοιπό προσωπικό είναι: 

• Διοικητικό προσωπικό 

• Προσωπικό φύλαξης 

• Προσωπικό καθαριότητας. 

 

5.1  Ιατρικές υπηρεσίες 

Η ΥΓΟΣ περιλαμβάνει τις παρακάτω ιατρικές υπηρεσίες: 

• Πρωτοβάθμια περίθαλψη που δεν απαιτεί εισαγωγή στο νοσοκομείο 

• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε δικαιούχους και ανασφάλιστους 

• Προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις με βάση την ηλικία, το φύλο και το ιατρικό ιστορικό 

• Παρακολούθηση χρονίων πασχόντων 

• Μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση 

• Χορήγηση του ατομικού δελτίου υγείας των μαθητών 

• Χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 

• Παιδιατρική εξέταση για πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας 

• Ιατρείο διαβητικού ποδιού και επούλωσης τραυμάτων και έλκων 

• Ιατρείο διακοπής καπνίσματος για όσους καπνιστές το επιθυμούν 

 

Παράλληλα λειτουργούν ολοκληρωμένα εξειδικευμένα προγράμματα:  

(α) προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας   

Περιλαμβάνονται: 

 σύνταξη έκθεση υγείας και δημιουργία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου 

 εκπόνηση προτάσεων εξατομικευμένων προληπτικών εξετάσεων (έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων όπως Ca μαστού, Ca τραχήλου, 
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Ca παχέος εντέρου, διαβήτης, υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία) 

 διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας ωφελούμενων 

Επίσης αναπτύσσεται πρόγραμμα προβολής της προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της υγείας. 

(β) ολοκληρωμένης ιατροκοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα με χρόνιες ασθένειες.  

Αφορά την παροχή ιατροκοινωνικής φροντίδας σε υπερήλικα άτομα /χρονίως πάσχοντες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 

Περιλαμβάνει: 

1. Προετοιμασία και εκπαίδευση των στελεχών που παρέχουν τις υπηρεσίες 

2. Παροχή της ολοκληρωμένης φροντίδας: 

- Επιλογή, προετοιμασία και εκπαίδευση των ασθενών 

- Παροχή της Ολοκληρωμένης Φροντίδας: παρακολούθηση, προγραμματισμένες ή έκτακτες remote visits, πρώιμη διάγνωση και άμεση 

αντιμετώπιση παρόξυνσης ή επιπλοκών 

- Λειτουργία Integrated Call Center όταν διαγιγνώσκεται παρέκκλιση ή επιπλοκή ώστε να εντατικοποιηθεί η θεραπεία και να αποφευχθεί 

ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. 

 

5.2  Κοινωνικές υπηρεσίες 

Παράλληλα με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από εξειδικευμένους γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας, παρέχεται και 

μια σειρά κοινωνικών υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί εκτός από την αντιμετώπιση και την πρόληψη της ασθένειας, η σωματική και 

ψυχική ευεξία και κοινωνική ευημερία των κατοίκων, στο πλαίσιο του καινοτόμου μοντέλου λειτουργίας και ολιστικής παρέμβασης που τα 

διαφοροποιεί από τα κλασικά δημοτικά ιατρεία. Παρακάτω δίνονται σύντομες περιγραφές των κοινωνικών υπηρεσιών γενικά, αλλά εκτενέστερη 

περιγραφή για την υπηρεσία Συμβούλων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης, καθώς αυτοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ολοκληρωμένη 

παροχή της ΥΓΟΣ.  

Υπηρεσία Συμβούλων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης 

Ο ωφελούμενος που θέλει να λάβει υπηρεσίες στα Πολυδύναμα Κέντρα αρχικά προσέρχεται στην Γραμματεία του Πολυδύναμου Κέντρου όπου 

και καταγράφονται τα στοιχεία του (εφόσον είναι η πρώτη επικοινωνία με τα Πολυδύναμα). Η γραμματεία στη συνέχεια ενημερώνει τον 

ωφελούμενο για τη δυνατότητά του να συναντηθεί άμεσα με τον Σύμβουλο Υποδοχής και Εξυπηρέτησης  προκειμένου: (α) να ενημερωθεί για 

το σύνολο των ιατρικών και κοινωνικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις οποίες μπορεί να ωφεληθεί (β) να προσδιοριστούν οι υπηρεσίες 

αυτές που προσεγγίζουν καλύτερα τις ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες του ωφελούμενου (γ) να καταστρωθεί ένα προσωποποιημένο πλάνο 

συνδυασμένων υπηρεσιών που επιθυμεί ο ωφελούμενος. Η συνεδρία του ωφελούμενου με τον Σύμβουλο Υποδοχής και Εξυπηρέτησης δεν 

είναι υποχρεωτική για τον ωφελούμενο, ο οποίος αν δεν επιθυμεί συνεδρία με τον Σύμβουλο Υποδοχής και Εξυπηρέτησης λαμβάνει την όποια 

υπηρεσία ζητήσει. Σε κάθε περίπτωση όμως συνιστάται στον ωφελούμενο να συναντηθεί με τον Σύμβουλο Υποδοχής και Εξυπηρέτησης, 

ιδιαίτερα εάν προσέρχεται για να λάβει κοινωνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Στο πλαίσιο αυτό η υπηρεσία Συμβούλων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης:     

1. Παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό που αποτελείται από κοινωνικούς επιστήμονες  (Κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 

κοινωνιολόγους κλπ). 

2. Λειτουργεί σε 12ωρη βάση και πιο συγκεκριμένα σε ωράριο 8πμ – 8μμ 

3. Απευθύνεται σε όλες τις ομάδες πληθυσμού, με έμφαση στις ευάλωτες, με σεβασμό στην προσωπικότητα, την ελευθερία και το 

δικαίωμα κάθε ανθρώπου να τύχει κοινωνικής προστασίας, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία, θρήσκευμα και 

εθνικότητα. 

4. Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς να υποχρεώνεται ο ωφελούμενος σε κλείσιμο ραντεβού, διευκολύνοντας έτσι την άμεση πρόσβαση 

των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

5. Η Υπηρεσία παρέχεται με παραπομπή είτε μέσω της γραμματείας είτε μέσω του ιατρικού και νοσηλευτικό προσωπικό σε 

περιπτώσεις που εκφράζονται ανάγκες, πέραν των αμιγώς ιατρικών. Επίσης η παραπομπή στις Υπηρεσίες Υποδοχής και Εξυπηρέτησης 

μπορούν να προέλθουν από άλλους φορείς, εντός ή εκτός δομών Δήμου Αθηναίων. 

6. Η διαμεσολάβηση για το κλείσιμο ραντεβού που άπτονται θεμάτων υγείας (διαγνωστικές εξετάσεις, ραντεβού σε τακτικά ιατρεία, κλπ) 

γίνεται κατ' εξαίρεση και μόνο μετά από σαφείς οδηγίες από τους παραπέμποντες γιατρούς (σε ποιο νοσοκομείο, σε ποια ειδικότητα, κλπ) προς 

τους Συμβούλους Υποδοχής και  Εξυπηρέτησης. Οι παραπομπές αυτές αφορούν αποκλειστικά σε άλλους δημόσιους φορείς παροχής ιατρικών 

και διαγνωστικών εξετάσεων.  

7. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται αφού προηγηθεί η διαδικασία λήψης κοινωνικού ιστορικού και διερεύνησης αναγκών. Κατά 

περίπτωση, παραπέμπονται σε άλλους συνεργαζόμενους φορείς εντός της δομής ή εκτός των Πολυδυνάμων Κέντρων.  

Οι Υπηρεσίες των Σύμβουλων Υποδοχής & Εξυπηρέτησης (Case Handlers) αποτελούν τα κομβικά σημεία αναφοράς και διασύνδεσης των 

ωφελουμένων με το σύνολο των ολιστικών υπηρεσιών που αποτελούν την ΥΓΟΣ. Τα τέσσερα  βασικά έντυπα που χρησιμοποιούνται είναι:  

• το έντυπο υποδοχής,  
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• το έντυπο παραπομπής,  

• το ατομικό σχέδιο δράσης, 

• το έντυπο της διεπιστημονικής ομάδας.  

Κατά την πρώτη συνάντηση συμπληρώνεται η φόρμα υποδοχής, εντοπίζονται οι άμεσες ανάγκες και αποφασίζονται οι πρώτες παραπομπές 

προς άλλες υπηρεσίες εντός ή εκτός του Πολυδύναμου Κέντρου  χρησιμοποιώντας το  έντυπο παραπομπής. Οι παραπομπές αυτές αφορούν 

αποκλειστικά σε άλλους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών. Προκειμένου να γίνεται καταγραφή των ωφελούμενων, καθώς και των 

υπηρεσιών που έλαβαν γίνονται οι εξής ενέργειες: 

• Λήψη κοινωνικού ιστορικού από όσους προσέρχονται για πρώτη φορά, είτε με ατομικό τους αίτημα, είτε μέσω παραπομπών και 

φύλαξη αυτού ως φυσικό φάκελο. 

• Καθημερινή ενημέρωση σχετικού αρχείου και του πληροφοριακού συστήματος «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» για τα στοιχεία των ατόμων που 

εξυπηρετήθηκαν και το είδος των υπηρεσιών που έλαβαν 

• Μαζί με τους ωφελούμενους, συνδιαμόρφωση του προσωποποιημένου «σχεδίου δράσης». 

• follow-up των περιστατικών που εξυπηρετήθηκαν, προκειμένου να γίνεται αξιολόγηση του σχεδίου δράσης και όπου χρειάζεται, 

επανασχεδιασμός του. 

 

Συνολικά οι Υπηρεσίες των Συμβούλων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (Case Handler) περιλαμβάνουν: 

1. Υποδοχή των ωφελουμένων και ενημέρωσή τους σχετικά με τις επιμέρους υπηρεσίες της ΥΓΟΣ.   

2. Λήψη του κοινωνικού ιστορικού από τον/την ωφελούμενο/η και παραπομπή στον/στην σχετικό/ή με το αίτημά του επιστήμονα. 

3. Παροχή υπηρεσίας πρώτης υποδοχής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ωφελούμενους που χρήζουν κοινωνικής.  

4. Καταγραφή στο πληροφοριακό σύστημα «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» των στοιχείων του/της ωφελούμενου/ης και το ιστορικό του.  

5. Διερεύνηση αιτημάτων ωφελουμένων με πολλαπλές ανάγκες, διάγνωση αυτών των αναγκών και ολιστική διαχείριση του 

ωφελούμενου.  

6. Δημιουργία πλάνου ενεργειών μαζί με τον/την ωφελούμενο/η και οργάνωση συναντήσεων παρακολούθησης της πορείας του (follow 

up).  

7. Άμεση παροχή πληροφοριών για τις ιατρικές υπηρεσίες και φροντίδα για την σχετική παραπομπή. 

8. Ενημέρωση και παραπομπή σε υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και άλλων συνεργαζομένων φορέων. 

9. Ενημέρωση για διαδικασίες κατοχύρωσης  ραντεβού για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτική απασχόλησης). 

10. Συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, ώστε να ανταλλάσσονται πληροφορίες και να διασφαλίζεται ότι οι 

προτάσεις/παραπομπές/υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ωφελούμενων. 

11. Εντοπισμός  περιπτώσεων ατόμων ή οικογενειών σε κίνδυνο και διοργάνωση συναντήσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα.  

12. Τήρηση των αρχείων περιστατικών και κατάρτισης στατιστικών δεδομένων. 

 

Εργασιακή Συμβουλευτική 

Η Εργασιακή Συμβουλευτική υποστηρίζει τους ωφελούμενους που αναζητούν εργασία να συντάξουν το βιογραφικό τους, να προετοιμαστούν 

κατάλληλα για μία συνέντευξη και να έρθουν σε επαφή με εργοδότες και φορείς απασχόλησης και εκπαίδευσης. 

 

Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας 

Στηρίζει τους ωφελούμενους στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας τους και του επιχειρηματικού της πλάνου, τους προσφέρει πρακτική 

υποστήριξη στη φάση της υλοποίησης, τους καθοδηγεί σχετικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας και τους ενημερώνει για ευκαιρίες 

χρηματοδότησης και φορείς υποστήριξης. 

 

Συμβουλευτική Νομικών Υποθέσεων 

Η Συμβουλευτική Νομικών Υποθέσεων υποστηρίζει τους ωφελούμενους στη διερεύνηση  λύσεων σχετικά με μισθώσεις κατοικίας και 

επαγγελματικής στέγης, χρέη σε τράπεζες (υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις), κληρονομικά ζητήματα και ακίνητα (πλειστηριασμοί, 

κατασχέσεις), για θέματα διαζυγίου, επιμέλειας και διατροφής τέκνων και την επίλυση των διαφορών τους μέσω του συντονισμένου διαλόγου. 

 

Ψυχολογική Στήριξη 

Προσφέρεται στους ωφελούμενους, μέσω συστηματικών συναντήσεων, υποστήριξη και ψυχοθεραπεία, ώστε να επεξεργαστούν σκέψεις και 

συναισθήματα που τους απασχολούν, να διαχειριστούν πιο λειτουργικά τις σχέσεις τους και να βρουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των 

δυσκολιών που βιώνουν. 

 

5.3 Εκροές της Παρεχόμενης ΥΓΟΣ 
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Με την ολοκλήρωση της περιόδου συγχρηματοδότησης αναμένονται οι ακόλουθες εκροές: 

 

α/α Περιγραφή Εκροής Τιμή 

1 Ωφελούμενοι ευπαθών ομάδων κατοίκων της Αθήνας 10.500 

2 Συνεδρίες ιατρικών υπηρεσιών 87.600 

3 Συνεδρίες κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών 14.400 

4 Ωφελούμενοι προγράμματος προληπτικής ιατρικής 500 

5 
Ωφελούμενοι προγράμματος ιατροκοινωνικής φροντίδας υπερήλικων με 

πολυνοσηρότητες 
300 

 

Σημειώσεις:  

(1) Ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται από τις ακόλουθες (ιατρικές και παραϊατρικές) ειδικότητες: γυναικολόγος, καρδιολόγος, οδοντίατρος, 

οφθαλμίατρος, παιδίατρος, γενικός ιατρός, παθολόγος, ψυχίατρος, ενδοκρινολόγος, ορθοπεδικός ή/και φυσίατρος, δερματολόγος, 

νοσηλευτής/τρια, επισκέπτης/τρια υγείας, μαία, φυσικοθεραπευτής/τρια. 

(2) Κοινωνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται από τις ακόλουθες ειδικότητες: στέλεχος υποδοχής & εξυπηρέτησης, ψυχολόγος, 

εργασιακός/η σύμβουλος, ειδικός επιχειρηματικότητας ή/και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, νομικός/η σύμβουλος  

(3) Η καταγραφή των ωφελουμένων και των συνεδριών γίνεται με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ»  

 

6. Προσδιορισμός αντιστάθμισης και παράμετροι για τον προσδιορισμό της 

Η παροχή της ΥΓΟΣ δεν αποφέρει έσοδα καθώς  οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στους κατοίκους της Αθήνας και δεν υπάρχει οποιουδήποτε 

άλλου είδους έσοδο. Συνοπτικά τα έξοδα για την παροχή της ΥΓΟΣ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Οι αμοιβές του επιστημονικού προσωπικού που θα παρέχει τις εξειδικευμένες συνδυασμένες υπηρεσίες στα Πολυδύναμα Κέντρα 

• Οι δράσεις προαγωγής υγείας στις κοινότητες, ενημέρωσης, προβολής και ευαισθητοποίησης 

• Διαχείριση – Συντονισμός – Επιστημονική Εποπτεία 

• Τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα (περιλαμβάνουν διοικητική υποστήριξη, ιατρικά αναλώσιμα και αναλώσιμα γραφείου, παροχές 

κοινής ωφέλειας, ενοικίαση του κτιρίου του Πολυδυνάμου Κέντρου Πετραλώνων, συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου, 

συντήρηση, φύλαξη και καθαριότητα των χώρων παροχής των υπηρεσιών) 

• Υλοποίηση ειδικών δράσεων για προληπτική ιατρική και ολοκληρωμένη φροντίδα υπερηλίκων με πολυνοσηρότητες 

Το κόστος για την παροχή των συνδυασμένων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων αναλύονται στη συνέχεια. 

 

6.1 Επιστημονικό Προσωπικό παροχής των υπηρεσιών 

Το επιστημονικό προσωπικό για την παροχή των ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών στα Πολυδύναμα Κέντρα της 1ης, της 2ης,3ης και της 

6ης Δημοτικής Κοινότητας. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται: 

• οι ειδικότητες που προγραμματίζεται να προσληφθούν για την παροχή των υπηρεσιών, 

• Ο αριθμός των επιστημόνων αυτών που προγραμματίζεται να παρέχουν υπηρεσίες ανά Πολυδύναμο Κέντρο καθώς και ο συνολικός 

αριθμός τους, 

• Το κόστος των αμοιβών των επιστημόνων ανά Πολυδύναμο Κέντρο και στο σύνολο της παρεχόμενης ΥΓΟΣ για όλη τη διάρκεια 

παροχής της ΥΓΟΣ. 
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  Επιστημονική ειδικότητα 
Σόλωνος  

(1
η
 ΔΚ) 

Πετραλώνων 

(3
η
 ΔΚ) 

Νέου Κόσμου 

(2
η
 ΔΚ) 

Κυψέλης  

(6
η
 ΔΚ) 

Σύνολο 

1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 1 1 1 4 

2 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1 1 1 1 4 

3 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 1 1 1 1 4 

4 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1 1 1 1 4 

5 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1 1 1 1 4 

6 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 1 1 1 1 4 

7 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ή 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1 1 1 1 4 

8 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 1 1 1 1 4 

9 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 0 0 0 1 1 

10 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 0 0 1 0 1 

11 

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ή 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 0 1 0 1 2 

12 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 1 1 1 4 

13 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1 2 2 2 7 

14 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 2 2 2 2 8 

15 ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 1 1 1 4 

16 ΜΑΙΑ 1 1 1 1 4 

17 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1 1 1 1 4 

18 

ΣΤΕΧΕΧΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 3 3 3 3 12 

19 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ/Η 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 1 1 1 4 

20 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. 1 1 1 1 4 

21 ΝΟΜΙΚΟΣ/Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 1 1 1 4 

22 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 1 1 1 1 4 

23 ΣΥΝΟΝΙΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 1 1 1 1 4 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 23 25 25 26 99 

Μήνες παροχής της ΥΓΟΣ 27 21 17 27   

Συνολικό Κόστος Αμοιβών  1.091.608 921.408 745.902 1.231.198 3.990.116 

 

Αναφορικά με τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα σημειώνονται τα εξής: 

• Ο Δήμος της Αθήνας θα προσλάβει το προσωπικό παροχής των υπηρεσιών (γραμμές 1-21 του Πίνακα) με συμβάσεις πλήρους 

απασχόλησης ορισμένου χρόνου και με αμοιβές που καθορίζονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο. Εκτιμάται ότι η μέση αμοιβή θα ανέλθει σε 

1.723,33€ το μήνα για κάθε επιστήμονα. Η μηνιαία αυτή αμοιβή των επιστημόνων εκτιμάται με βάση τις προβλέψεις του ενιαίου μισθολογίου 

(Νόμος 4354/2015 και Εγκύκλιος 2/1015 /ΔΕΠ/ 05-01-2016). Συγκεκριμένα καθορίζεται από τις εξής παραμέτρους: 

Προϋπηρεσία: Γίνεται η υπόθεση ότι η μέση προϋπηρεσία των επιστημόνων ανήκει στο κλιμάκιο 3 (4-6 χρόνια προϋπηρεσίας) οπότε ο βασικός 

μισθός ορίζεται στα 1.378 € εφόσον διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο). 

Αριθμός Παιδιών: Γίνεται η υπόθεση ότι το μέσο επίδομα παιδιών ανέρχεται σε 50 €, δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε επιστήμονας έχει ένα (1) 

παιδί. 

Εργοδοτικές Εισφορές: Με τις παραπάνω υποθέσεις οι μέσες μηνιαίες εισφορές για τους επιστήμονες διαμορφώνονται σε 345,33 €. 

Συνεπώς το μέσο συνολικό μηνιαίο κόστος επιστημόνων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανέρχεται σε 1.723,33 € (καθαρές αποδοχές 

1.009,30 €).  

ΑΔΑ: ΩΔΝ7ΟΡΙΝ-ΠΑΧ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση 

    
 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5029634 (Κωδ. Απόφασης:6590) Σελίδα 24 

 

• Οι συντονιστές των Δομών καθώς και οι Επόπτες των κοινωνικών υπηρεσιών (γραμμές 22 και 23 του πίνακα) θα προσληφθούν με 

συμβάσεις έργου.  

• Οι ειδικότητες και ο αριθμός των αντίστοιχων επιστημόνων του παραπάνω πίνακα ενδέχεται στην πορεία υλοποίησης της πράξης να 

τροποποιηθεί σε συνάρτηση με: 

o τη ζήτηση των υπηρεσιών από τους εν δυνάμει ωφελούμενους των ευπαθών ομάδων κατοίκων (επιστήμονες για υπηρεσίες με 

χαμηλή ζήτηση θα μειωθούν, επιστήμονες για υπηρεσίες με υψηλή ζήτηση θα αυξηθούν ενώ ενδέχεται να προστεθούν νέες ειδικότητες εφόσον 

διαπιστωθεί σχετική ανάγκη). 

o την ανταπόκριση των επιστημόνων στις προσκλήσεις για προσλήψεις που θα δημοσιεύσει ο δήμος. 

Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεχόμενων συνδυασμένων υπηρεσιών υγείας και συμβουλευτικής 

προς τους κατοίκους της Αθήνας. Επίσης, με την εφαρμογή των διαδικασιών που αναφέρονται στην Ενότητα 7, θα διασφαλίζεται η παροχή της 

ΥΓΟΣ χωρίς υπέρβαση του συνολικού κόστους όπως αναλύεται ανωτέρω και η αποφυγή της υπεραντιστάθμισης.  

 

6.2 Προαγωγή υγείας στις κοινότητες, ενημέρωση, προβολή και ευαισθητοποίηση  

Το είδος και το εκτιμώμενο ύψος των δαπανών για την προβολή της ΥΓΟΣ και την ενημέρωση των κατοίκων δίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί.  

 

α/α Περιγραφή  
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας  
Κόστος (€)  

2 Αναπαραγωγή Έντυπου Ενημερωτικού Υλικού τεμάχια 50.000 0,50 24.800 

3 Αναπαραγωγή Αφίσας τεμάχια 2.000 0,35 700 

4 
Επιστολόχαρτα, φάκελοι αλληλογραφίας 

προγράμματος κλπ. 
      1.800 

4 

Δαπάνες μικρής κλίμακας για τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και προαγωγής υγείας 

στην κοινότητα 

εκδηλώσεις 160 250 46.000 

5 
Λοιπές δαπάνες προσέλκυσης ωφελουμένων, 

ευαισθητοποίησης και προβολής 
   26.176 

    ΣΥΝΟΛΟ 99.476 

 

6.3 Διαχείριση – Συντονισμός - Επιστημονική Εποπτεία  

Το συνολικό κόστος προσωπικού για την διαχειριστική, συντονιστική και επιστημονική στήριξη της παροχής της ΥΓΟΣ δίνεται στο παρακάτω 

πίνακα: 

Περιγραφή Μονάδες Μοναδιαίο Κόστος Κόστος 

Επιστημονικός Υπεύθυνος 11,6 α/μήνες 4.000 €/α-μήνα 46.400 

Συντονιστής Πράξης 29 α/μήνες 3.700 €/α-μήνα 107.300 

Οργανωτική Υποστήριξη 29 α/μήνες 2.800 €/α-μήνα 81.200 

Εκπαίδευση και Αξιολόγηση (*) - - - - 58.800 

Σύνολο 69,6       293.700 

 

 (*) Η εκπαίδευση του προσωπικού των Πολυδυνάμων Κέντρων και η Αξιολόγηση θα υλοποιηθούν με ανάθεση σε εξωτερικό Ανάδοχο. 

 

6.4 Λοιπά Λειτουργικά έξοδα για την παροχή των συνδυασμένων υπηρεσιών στα Πολυδύναμα Κέντρα 

Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες για την παροχή των συνδυασμένων υπηρεσιών της ΥΓΟΣ είναι: 

(α) Διοικητικό προσωπικό για τις γραμματείες των Πολυδύναμων Κέντρων: Για κάθε Πολυδύναμο Κέντρο παροχής των συνδυασμένων 

υπηρεσιών απαιτούνται 4 διοικητικά στελέχη (σε δυο βάρδιες των δύο).Επιπλέον απαιτείται ένας Διοικητικός Υπεύθυνος που επιβλέπει και 

μεριμνά για τη συνολική λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου.   

 (β) Ιατρικά αναλώσιμα και αναλώσιμα γραφείου: Τα αναλώσιμα περιλαμβάνουν: ιατρικά, οδοντιατρικά και μικροβιολογικά αναλώσιμα, 
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αναλώσιμα γραφείου, κόστος διαχείρισης μολυσματικού υλικού, ιατρικές στολές, υλικά καθαριότητας κλπ.  

(γ) Ενοίκια: Οι συνδυασμένες υπηρεσίες θα παρέχονται σε 4 Πολυδύναμα Κέντρα εκ των οποίων το ένα (των Πετραλώνων) θα στεγαστεί 

μελλοντικά σε χώρο που θα ενοικιαστεί για τον σκοπό αυτό.  

(δ) Παροχές Κοινής Ωφέλειας: Απαιτούνται δαπάνες για τις  παροχές ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, πετρελαίου θέρμανσης  

κλπ. 

(ε) Συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου: περιλαμβάνεται και η τακτική τεχνική συντήρηση των ανελκυστήρων. 

(στ) Φύλαξη και καθαριότητα των χώρων παροχής των υπηρεσιών: Περιλαμβάνει τις αμοιβές 4 καθαριστριών και 2 φυλάκων.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του Κανονισμού του ΕΚΤ 1304/2013 και την Υπουργική Απόφαση με θέμα "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» (Άρθρο 10, παρ.1, περ.δ), οι λοιπές δαπάνες για την παροχή της ΥΓΟΣ που παρουσιάστηκαν ανωτέρω (α έως ζ) 

υπολογίζονται ως ποσοστό 20% επί των δαπανών προσωπικού. Το ύψος των δαπανών αυτών αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Επιστημονικό Προσωπικό παροχής υπηρεσιών στα Πολυδύναμα Κέντρα 3.990.116 

Προσωπικό για Διαχείριση – Συντονισμό - Επιστημονική Εποπτεία  234.900 

Σύνολο Αμοιβών 4.225.016 

Κόστος Λοιπών Λειτουργικών Δαπανών (20%) 845.003 

 

6.5 Προληπτική Ιατρική  

Η Προληπτική Ιατρική θα υλοποιηθεί από εξωτερικό φορέα. Το συνολικό κόστος του προγράμματος υπολογίζεται ενδεικτικά ως ακολουθεί. 

 

(Α) Αμοιβές Προσωπικού 

Το κόστος προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας στις κοινότητες δίνεται στο παρακάτω πίνακα: 

 

Ειδικότητα/ρόλος Αριθμός α/μ 
μηνιαία 

αμοιβή 

Συνολικό 

Κόστος 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1 9 3.200,00 € 28.000,00 € 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 28 1.200,00 € 33.600,00 € 

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ 1 28 1.100,00 € 30.800,00 € 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 28 1.250,00 € 35.000,00 € 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ) 
2 28 1.400,00 € 78.400,00 € 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1 28 1.350,00 € 37.800,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 1 28 1.116,00 € 31.248,00 € 

Σύνολο 8 177   274.848,00 € 

 

(Β) Προληπτικές Εξετάσεις ωφελουμένων ευπαθών ομάδων 

Το συνολικό κόστος (κατά τη συνολική διάρκεια της περιόδου παροχής της ΥΓΟΣ) των προληπτικών εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν 

στους ωφελούμενους των ευπαθών ομάδων κατοίκων της Αθήνας δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

α/α Περιγραφή Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
Κόστος (€) 

1 ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ 1.000 2,78 € 2.779,80 € 

2 ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 1.000 3,54 € 3.542,40 € 

3 LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 1.000 5,84 € 5.842,50 € 

4 HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 1.000 5,84 € 5.842,50 € 

5 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 

ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ 
1.000 2,78 € 2.779,80 € 

ΑΔΑ: ΩΔΝ7ΟΡΙΝ-ΠΑΧ
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α/α Περιγραφή Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
Κόστος (€) 

6 
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟ) 
1.000 6,15 € 6.150,00 € 

7 
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ 
500 22,53 € 11.266,80 € 

8 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 500 19,70 € 9.852,30 € 

9 ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ 400 2,78 € 1.111,92 € 

10 ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 400 3,54 € 1.416,96 € 

11 LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 400 5,84 € 2.337,00 € 

12 HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 400 5,84 € 2.337,00 € 

13 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 

ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ 
400 2,78 € 1.111,92 € 

14 
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟ) 
400 6,15 € 2.460,00 € 

15 
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ 
250 22,53 € 5.633,40 € 

16 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 250 19,70 € 4.926,15 € 

17 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

1   36.000,00 € 

  Σύνολο  
  

105.390,45 € 

 

Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθούν και 4.376,55€ για αναλώσιμα. Συνεπώς η τελική δαπάνη ανέρχεται σε 109.767 € .  

(Γ) Διαχειριστικές  και διοικητικές δαπάνες  

Στις υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής η δαπάνη αυτή εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 4% του προϋπολογισμού, δηλαδή: 

(274.848,00 € + 109.767 €)* 4% = 15.385 € 

 

Με βάση τα ανωτέρω η συνολική δαπάνη της προληπτικής ιατρικής ανέρχεται σε: 

 

Κατηγορία Δαπάνης Προϋπολογισμός 

(Α) Αμοιβές Προσωπικού 274.848 

(Β) Προληπτικές Εξετάσεις ωφελουμένων ευπαθών ομάδων 109.767 

(Γ) Διαχειριστικές  και διοικητικές δαπάνες 15.385 

ΣΥΝΟΛΟ 400.000 

 

6.6 Ιατροκοινωνική φροντίδα σε υπερήλικα άτομα και χρόνια πάσχοντες 

Η ιατροκοινωνική φροντίδα σε υπερήλικα άτομα και χρόνια πάσχοντες θα υλοποιηθεί από εξωτερικό φορέα. Το συνολικό κόστος του 

προγράμματος υπολογίζεται ενδεικτικά ως ακολουθεί. 

 

(Α) Αμοιβές Προσωπικού 

Το συνολικό κόστος (κατά τη συνολική διάρκεια της περιόδου παροχής της ΥΓΟΣ) του προσωπικού για την ιατροκοινωνική φροντίδα στους 

υπερήλικες ωφελούμενους των ευπαθών ομάδων κατοίκων της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος εκτιμάται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΑΔΑ: ΩΔΝ7ΟΡΙΝ-ΠΑΧ
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α/α Ειδικότητα α/μ 

Μηνιαία 

Αμοιβή Κόστος (€) 

1 ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 2,5 1.600 4.000,00 € 

2 ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2,0 1.500 3.000,00 € 

3 ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2,0 1.500 3.000,00 € 

4 ΙΑΤΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 12,0 1.667 20.000,00 € 

5 ΙΑΤΡΟΣ 12,0 1.667 20.000,00 € 

6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1 18,0 1.500 27.000,00 € 

7 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 2 18,0 1.500 27.000,00 € 

8 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 3 12,0 1.500 18.000,00 € 

9 ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 6,0 1.500 9.000,00 € 

10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 6,0 1.500 9.000,00 € 

11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 6,0 1.500 9.000,00 € 

12 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 6,0 1.500 9.000,00 € 

  Σύνολο      158.000,00 € 

 

(Β) Προμήθειες Υλικών Μέσων 

Το συνολικό κόστος (κατά την τη συνολική διάρκεια της περιόδου παροχής της ΥΓΟΣ) των προμηθειών υλικών μέσων για την ιατροκοινωνική 

φροντίδα στους υπερήλικες ωφελούμενους των ευπαθών ομάδων κατοίκων της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 
Κόστος (€) Παρατηρήσεις 

1 Βασική υποδομή Η/Υ - Δικτύου ΑΠΟΚΟΠΗ 1 12.400 € 12.400 € 

Προμήθεια Η/Υ, Web Camera, 

Εκτυπωτών, Scanner. 

Ενίσχυση/Συμπλήρωση Δικτύου 

2 

Εξοπλισμός ασθενών (Ειδικό 

tablet με ενσωματωμένα ιατρικά 

όργανα μέτρηση βιολογικών 

παραμέτρων – οξυμετρία, 

σπιρομέτρηση, μέτρηση γλυκόζης, 

ΗΚΓ κ.α) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 200 279 € 55.800 € 
Συσκευές σε ειδική προνομιακή 

τιμή 

3 

Εγκατάσταση εξειδικευμένου 

λογισμικού για εξωνοσοκομειακή 

παρακολούθηση χρονίων 

ασθενών (ιατρικού - κοινωνικού και 

διοικητικού)  

ΑΠΟΚΟΠΗ 1 0 € 0 € 
ΔΩΡΕΑΝ από τον πάροχο του 

εξοπλισμού 

4 Παραμετροποίηση λογισμικού ΑΠΟΚΟΠΗ 1 18.600 € 18.600 € Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας 

5 Άδειες λογισμικού  ΑΠΟΚΟΠΗ 200 93 € 18.600 €  Ειδική τιμή 

  Σύνολο        105.400 €   

 

(Γ) Άλλες Δαπάνες και Υπηρεσίες 

Το συνολικό κόστος (κατά τη συνολική διάρκεια της περιόδου παροχής της ΥΓΟΣ) των εξωτερικών αναθέσεων μέσων για την ιατροκοινωνική 

φροντίδα στους υπερήλικες ωφελούμενους των ευπαθών ομάδων κατοίκων της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος εκτιμάται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

 

ΑΔΑ: ΩΔΝ7ΟΡΙΝ-ΠΑΧ
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α/α Περιγραφή 

Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας Κόστος (€) 

1 

Δημιουργία Διαδικασιών, φορμών δεδομένων και 

δεικτών παρακολούθησης και διαχείρισης [για 

υποστήριξη της Ιατρικής και διαχειριστικής 

λειτουργίας] ΑΠΟΚΟΠΗ 1 17.360 € 17.360 € 

2 

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδια, 

οδηγοί κλινικής εφαρμογής, οπτικοακουστικό 

υλικό) για τους επαγγελματίες και τους ασθενείς. ΑΠΟΚΟΠΗ 1 11.160 € 11.160 € 

3 

Εκπαιδευτικές συνεδρίες για την πολυδύναμη 

ομάδα υγείας και κοινωνικής φροντίδας - 

Εκπαίδευση των Συντονιστών Φροντίδας στο Call 

Center (Care Managers), On the job training and 

Mentoring. ΩΡΕΣ 200 50 € 9.920 € 

4 Τεχνική Υποστήριξη για όλη τη διάρκεια του έργου ΑΠΟΚΟΠΗ 1 12.400 € 12.400 € 

5 

Δημοσιότητα, Συντονισμός και δικτύωση των 

υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

(εσωτερικού-εξωτερικού) ΑΠΟΚΟΠΗ 1 20.000 € 20.000 € 

6 Αναλώσιμα       2.390 € 

  Σύνολο        73.230 € 

 

(Δ) Διαχειριστικές  και διοικητικές δαπάνες  

Στις ανωτέρω υπηρεσίες η δαπάνη αυτή εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 4% του προϋπολογισμού, δηλαδή σε 13.370 €. 

 

Με βάση τα ανωτέρω η συνολική δαπάνη της προληπτικής ιατρικής ανέρχεται σε: 

 

Κατηγορία Δαπάνης Προϋπολογισμός 

(Α) Αμοιβές Προσωπικού 158.000 

(Β) Προμήθειες Υλικών Μέσων 105.400 

(Γ) Άλλες Δαπάνες και Υπηρεσίες 73.230 

(Δ) Διαχειριστικές  και διοικητικές 

δαπάνες 
13.370 

ΣΥΝΟΛΟ 350.000 

 

6.7 Συνολικό Κόστος για όλη τη διάρκεια παροχής της ΥΓΟΣ 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται το συνολικό κόστος για όλη τη διάρκεια παροχής της ΥΓΟΣ.  Σημειώνεται ότι στα τέσσερα 

Πολυδύναμα θα γίνει σταδιακή έναρξη της παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4 της 

παρούσας Έκθεσης. 

Περιγραφή Προϋπολογισμός 

Επιστημονικό Προσωπικό παροχής των υπηρεσιών 3.990.116 

Προαγωγή υγείας στις κοινότητες, ενημέρωση, προβολή και ευαισθητοποίηση 99.476 

Διαχείριση – Συντονισμός - Επιστημονική Εποπτεία 293.700 

Λοιπά Λειτουργικά έξοδα για την παροχή των συνδυασμένων υπηρεσιών  845.003 

Προληπτική Ιατρική  400.000 

Ιατροκοινωνική φροντίδα σε υπερήλικα άτομα και χρόνια πάσχοντες 350.000 

Σύνολο 5.978.296 

 

Το μέσο ετήσιο κόστος για την παροχή της ΥΓΟΣ ανέρχεται σε: 

[5.978.296 €] / [26/12 έτη] = 2.759.213 €/έτος   

ΑΔΑ: ΩΔΝ7ΟΡΙΝ-ΠΑΧ
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Ο μέσος όρος που προκύπτει είναι μικρότερος από τα 15.000.000€, οπότε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

Απόφασης 2012/21/ΕΕ η παρεχόμενη ΥΓΟΣ πληροί την προϋπόθεση ώστε να εφαρμόζεται η εν λόγω Απόφαση. 

 

7. Αρμόδιο όργανο επαλήθευσης και μηχανισμός αποφυγής υπεραντιστάθμισης 

Όργανο ελέγχου και επαλήθευσης της πορείας παροχής της ΥΓΟΣ είναι ο «Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Εταιρείας Ανάπτυξης και 

Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΦΔ ΕΑΤΑ)».  Κύριος σκοπός του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ είναι η διαχείριση, ο έλεγχος και η 

παρακολούθηση δράσεων που έχουν εκχωρηθεί στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων με 

Υπουργικές Αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΦΔ ΕΑΤΑ θα επαληθεύει την παροχή της ΥΓΟΣ και την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης.  

Οι παράμετροι που επαληθεύονται για τον έλεγχο της αντιστάθμισης είναι: 

• Περιεχόμενο & Διάρκεια ΥΓΟΣ 

• Γεωγραφική περιοχή εξυπηρέτησης 

• Δαπάνες ανά κατηγορία (σύμφωνα με τις κατηγορίες εξόδων των παραμέτρων υπολογισμού της αντιστάθμισης που παρατέθηκαν 

στην παρούσα Έκθεση) και συνολικό ύψος αντιστάθμισης  

• Εξυπηρετούμενοι χρήστες, συνολικά, ανά πολυδύναμο κέντρο και ανά κατηγορία ωφελουμένων και σύγκριση με τις εκροές της 

παρεχόμενης ΥΓΟΣ που παρατέθηκαν στην παρούσα Έκθεση 

• Είδος και ποσότητες παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και κοινωνικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών προληπτικής 

ιατρικής και υπηρεσιών ιατροκοινωνικής φροντίδας υπερηλίκων με πολυνοσηρότητες, συνολικά και ανά πολυδύναμο κέντρο 

Η χρονική περίοδος ελέγχου της υπεραντιστάθμισης είναι μετά την ολοκλήρωση της διάρκειας παροχής της ΥΓΟΣ. Ο πάροχος τότε πρέπει να 

προσκομίσει όλα τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα για τον έλεγχο της υπεραντιστάθμισης. Για ενδεχόμενη υπεραντιστάθμιση θα εφαρμοστεί η 

διαδικασία ανακτήσεων που προβλέπεται στο ΣΔΕ και που παρουσιάζεται συνοπτικά στη συνέχεια. 

Κατά την περίοδο παροχής της ΥΓΟΣ θα διενεργούνται και οι διαδικασίες επαληθεύσεων και ενδεχόμενων ανακτήσεων, εφόσον απαιτηθεί, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το ΣΔΕ αντίστοιχες διαδικασίες.  

Συγκεκριμένα: 

Διοικητική επαλήθευση δαπάνης (Διαδικασία ΔΙΙ_5 του ΣΔΕ) 

Μέσω της διαδικασίας αυτής γίνεται η επαλήθευση της πραγματοποίησης των δηλούμενων δαπανών και της παράδοσης του φυσικού 

αντικειμένου της ΥΓΟΣ, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο πάροχος και ειδικότερα με τους όρους της ΥΓΟΣ. Η 

διαδικασία εφαρμόζεται για κάθε δήλωση δαπανών (Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) που υποβάλλουν οι πάροχοι της ΥΓΟΣ.  

Προκειμένου να εκτελείται η διοικητική επαλήθευση οι πάροχοι των υπηρεσιών υποβάλλουν στον ΕΦΔ ΕΑΤΑ (μέσω του ΟΠΣ) τα ακόλουθα 

τυποποιημένα έντυπα: 

• Ε.ΙΙ.5_1 Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ)  

• Ε.ΙΙ.5_4: Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης 

Ο ΕΦΔ ΕΑΤΑ διενεργεί τους προβλεπόμενους στο ΣΔΕ ελέγχους δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της υπεραντιστάθμισης. 

 

Επιτόπια επαλήθευση (Διαδικασία ΔΙΙ_7 του ΣΔΕ) 

Με την επιτόπια επαλήθευση επιτυγχάνεται η επιβεβαίωση της παράδοσης υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών που 

έχουν επαληθευτεί διοικητικά (με την προηγούμενη Διαδικασία ΔΙΙ_5), καθώς και της συμμόρφωσής τους ιδιαιτέρως με τους όρους της 

εγκεκριμένης ΥΓΟΣ όπου τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν διοικητικά. Η διαδικασία εφαρμόζεται τόσο σε τακτικές 

(προγραμματισμένες επαληθεύσεις) όσο και σε έκτακτες επαληθεύσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια παροχής της ΥΓΟΣ. 

Η επιτόπια επαλήθευση πραγματοποιείται με βάση τη σχετική Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης (τυποποιημένο έντυπο του ΣΔΕ Λ.ΙΙ.7_2 «Λίστα 

Επιτόπιας Επαλήθευσης Προμηθειών – Υπηρεσιών»),  στην οποία αποτυπώνονται τα προς επαλήθευση στοιχεία και τα αποδεικτικά στοιχεία 

βάσει των οποίων πραγματοποιείται η επαλήθευση, καθώς και η τεκμηρίωση των όποιων αποκλίσεων. Η Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης 

συμπληρώνεται από το Όργανο Επαλήθευσης (ΕΦΔ ΕΑΤΑ) καταγράφοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία που αποτέλεσαν αντικείμενο επιτόπιας 

επαλήθευσης. Κατά τη διενέργεια της επαλήθευσης συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να καταστεί δυνατή 

η τεκμηρίωση της επαλήθευσης. 

Με βάση τη συμπληρωμένη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια όσο 

και μετά τη λήξη της επαλήθευσης, το Όργανο Επαλήθευσης (ΕΦΔ ΕΑΤΑ) συντάσσει το τυποποιημένο έντυπο του ΣΔΕ  Ε.ΙΙ.7_3 «Έκθεση 

Επιτόπιας Επαλήθευσης». 
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Διαδικασία ΔΙΙΙ_2: Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 

Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιστροφή κάθε δαπάνης, στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα 

με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης ή η επιστροφή παρανόμως 

καταβληθείσας δαπάνης. Ειδικότερα στην περίπτωση της ΥΓΟΣ στόχος είναι η επιστροφή ενδεχόμενης διαπιστωμένης και τεκμηριωμένης 

υπεραντιστάθμισης.  

Με την έκδοση της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης/Ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών και προκειμένου 

να καταβληθούν τα σχετικά ποσά, ο ΕΦΔ ΕΑΤΑ συμπληρώνει το Έντυπο του ΣΔΕ Ε.ΙΙΙ.2_1 «Σημείωμα Κατάθεσης», το οποίο κοινοποιεί στους 

παρόχους, μαζί με την Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης. 

Η ανάκτηση των ποσών για τα οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης, γίνεται μέσω της καταβολής του ποσού 

από τον πάροχο, σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), εντός των προθεσμιών που θέτει το ΣΔΕ. 

 

Σε κάθε περίπτωση το αρμόδιο όργανο επαλήθευσης, ο ΕΦΔ ΕΑΤΑ, θα διασφαλίζει την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης και αν απαιτηθεί, την 

ανάκτηση ενδεχόμενης  υπεραντιστάθμισης για τη συνολική διάρκεια της παροχής της ΥΓΟΣ μέσω των διαδικασιών που αναφέρονται 

ανωτέρω. 
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