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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ,  

ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-04-2005») «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας  για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

2. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010). 

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 118267/14-12-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εργασίας & 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική 
Κατάρτιση» (ΦΕΚ 1595/Β/29-12-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 399/3-9-2001 (ΦΕΚ 
1155/Β/5-9-2001), 103466/15-5-2003 (ΦΕΚ 631/Β/21-5-2003), 220219/21-1-2004 (ΦΕΚ 101/Β/23-1-
2004) και 222999/8-7-2005 (ΦΕΚ 1157/Β/19-8-2005) ΚΥΑ  όμοιες αποφάσεις. 

4. Την αριθμ. 25253/2235/7-4-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 603/Β/8-4-2008) με την οποία τροποποιείται η 
υπ’ αριθ. αριθμ. 118267/14-12-2000 Κ.Υ.Α. Σύστασης και Λειτουργίας της ΕΥΔ του Ε.Π. 
“ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ’’, και η οποία, με βάση το άρθρο 6 του Ν. 
3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 
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5. Την αριθμ. 80028/27-3-2002 (ΦΕΚ 377/Β/27-03-2002) εξουσιοδοτική απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την με αρ. πρωτ. 5898/28/24-3-2010 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εξουσίας έκδοσης Διοικητικών πράξεων και 
εγγράφων στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων» 

7. Την υπ’ αριθμ. 15980/Δ1.5161/2011 (ΦΕΚ 295/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση περί διορισμού της Γενικής 
Γραμματέως.  

8. Την με αριθμό C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής  Προστασίας. 

9. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση 
Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που 
ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της 
περιόδου 2007-2013. 

11. Την από 22/12/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των 
Αξόνων Προτεραιότητας. 

12. Το έγγραφο εξειδίκευσης προγραμματισμού του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

13. 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  

14. Την υπ’ αριθ. 17192/ΕΥΣ 2382/06-04-2012 (ΦΕΚ Β’ 1277/11-04-2012) Απόφαση της Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 
πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» του ΕΣΠΑ στην Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηνών. 

15. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/5.12.2012).  

16. Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του 
καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και δ.τ. «Α.Ε.Δ.Α. Α.Ε.» (ΦΕΚ 11253/Α.Ε.- Ε.Π.Ε./11-10-2012). 

17. Την υπ’ αριθ. 318420/οικ.06.4436 (ΦΕΚ 1443/14.06.2013) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 
στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ του Δήμου Αθηναίων 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ως Δυνητικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων 
ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»: 
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Για την υποβολή προτάσεων πράξεων που θα αφορούν στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης με 
σκοπό τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών 
Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στον Δήμο Αθηναίων.  

Η παρούσα Πρόσκληση δεν αφορά σε πράξεις (κρατικών) ενισχύσεων. 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το πρόβλημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βαίνει αυξανόμενο συνεπεία της 
οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα (Σεπτέμβριος 2013) που 
εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2012 με τίτλο: «Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 
Νοικοκυριών 2010 – Κίνδυνος Φτώχειας», το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 31% του πληθυσμού της χώρας. Ενώ ο κίνδυνος 
της φτώχειας στην Ευρώπη των 27 κρατών μελών εκτιμάται σε 16,4%.  

Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό και την καταπολέμηση της φτώχειας, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ακαθάριστο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα 
το 2014 θα έχει μειωθεί από 20.000€ το 2008 σε 16.100€, δηλαδή θα έχει υποχωρήσει κατά 19,5% 
(έναντι αύξησης 5,4% στην ευρωζώνη). Ο συνδυασμός της μείωσης του εισοδήματος με τις 
αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της ύφεσης είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 
από 28,1% το 2008 σε 31% το 2011. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο 
ανάμεσα στα κράτη-μέλη που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και 
επίσης το υψηλότερο ανάμεσα στα κράτη μέλη της νότιας Ευρώπης. 

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τριπλασιασμό του ποσοστού των παιδιών που 
διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς ούτε έναν εργαζόμενο (3,6% το 2008, 9,2% το 2011) και το 
διπλασιασμό του γενικού πληθυσμού σε νοικοκυριά χωρίς ούτε έναν εργαζόμενο (από 7,5% το 2008 
σε 13,7% το 2011). 

Το πρόβλημα της φτώχειας είναι εξαιρετικά επώδυνο στον Δήμο Αθηναίων λόγω ελλιπούς δικτύου 
κοινωνικής συνοχής και αλληλοβοήθειας σε αντίθεση με την ελληνική περιφέρεια που οι στενότεροι 
κοινωνικοί δεσμοί και η οικογένεια δρουν ως προστατευτικό δίχτυ ασφαλείας. Συγκεκριμένα με βάση 
στοιχεία για την κοινωνική κατάσταση στον Δήμο Αθηναίων (βλέπε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Δήμου Αθηναίων 2012-2014) εκτιμάται ότι στο κέντρο της Αθήνας διαβιούν περίπου 1.700 άτομα 
που χαρακτηρίζονται ως άστεγοι. Αναφορές Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και άλλων δρώντων 
στο πεδίο εκτιμούν ότι ο αριθμός των αστέγων στο Δήμο Αθηναίων ξεπερνά τα 3.000 άτομα.

 
 

Στόχος της Πράξης είναι η διεύρυνση, ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία του δικτύου Κοινωνικών 
Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας σε επίπεδο Δήμου Αθηναίων, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην υποστήριξη των ατόμων που βιώνουν την έλλειψη στέγης καθώς και των ατόμων που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας. 

Η στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’ θέτει ως στόχο τη μείωση κατά 20 εκατομμύρια (σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο) του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας μέσα στην επόμενη δεκαετία, 
ενώ στο ίδιο πλαίσιο το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων  θέτει δυο (2) εθνικές προτεραιότητες 
και αντίστοιχους στόχους με ορίζοντα το 2020:  

 Στόχος για τη φτώχεια: Η μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας ή/και υφίστανται υλικές στερήσεις ή/και διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενα μέλη 
κατά 450.000 έως το 2020, δηλ. μείωση του συνολικού ποσοστού από 28% το 2008 σε 24% το 
2020. 

 Δημιουργία του δικτύου ασφάλειας: Δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας κατά του 
κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο θα διασφαλίζει την πρόσβαση για όλους σε βασικές 
υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, στέγαση και εκπαίδευση.  
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Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού απαιτείται η 
οργανική διασύνδεση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας με τις πολιτικές ανάπτυξης και 
απασχόλησης μέσω της ευρύτερης δραστηριοποίησης όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.  

Με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και προς την κατεύθυνση αυτή, σχεδιάζεται ο 
εμπλουτισμός με επιπρόσθετες δομές και η διεύρυνση του ήδη υπάρχοντος Δικτύου άμεσης 
κοινωνικής παρέμβασης για την εφαρμογή ενός συνόλου ενεργειών σε επίπεδο του Δήμου 
Αθηναίων. Η έννοια του δικτύου αναφέρεται και συγχρόνως προϋποθέτει την απαραίτητη 
δικτύωση, λειτουργία, συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη Κοινωνικών Εταιρικών Σχημάτων τα οποία 
θα λειτουργήσουν ως Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης του φαινομένου της φτώχειας 
στον Δήμο Αθηναίων διασφαλίζοντας την ορθή στοχοθέτηση και τη μεγαλύτερη δυνατή 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πόρων, καθώς και την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των 
δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και των πολιτών στη διάγνωση των αναγκών και στο σχεδιασμό των 
απαραίτητων παρεμβάσεων. Σκοπός του εν λόγω Δικτύου είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από μια οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής 
υποστήριξης και ενδυνάμωσης ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και ατόμων 
ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενων από φτώχεια. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή / ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» 

 

 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 
«Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των Ευπαθών Κοινωνικών 
Ομάδων» του Άξονα Προτεραιότητας 11 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»,. Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων 
ορίζεται συνολικά το ποσό των 1.100.000,00 €. 

Αντικείμενο των ανωτέρω Πράξεων είναι η υλοποίηση Σχεδίων Δράσης που αφορούν στη 
δημιουργία νέων ή/και στη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων», οι οποίες θα παρέχουν μία δέσμη 
ομογενοποιημένων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους και θα λειτουργούν με συγκεκριμένες 
προδιαγραφές προκειμένου να διασφαλίζεται: 

 η αποτελεσματικότητά τους με μετρήσιμα αποτελέσματα,   

 η συνέργια τους με την τοπική κοινωνία, 

 η συμπληρωματικότητά τους με ήδη λειτουργούσες δομές και η ένταξή τους σε ένα κοινό πλαίσιο 
υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο 

 η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αλλαγή στερεοτύπων, με στόχο 
την ενεργό συμμετοχή το δυνατόν περισσότερων φορέων, 

 η βιωσιμότητά τους και μετά το πέρας της χρηματοδότησής τους.  

Στόχος των Πράξεων είναι: 

 η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και 
ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκομένων σε κατάσταση φτώχειας στο 
Δήμο Αθηναίων. Επιδιώκεται η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
μέσα από μια οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης και 
ενδυνάμωσης ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και ατόμων ευρισκόμενων σε 
κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενων από φτώχεια. 

 Η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.  
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Επιδιωκόμενο Αποτέλεσμα των Πράξεων είναι η λειτουργία κοινωνικών δομών για 18 μήνες. 
Ειδικότερος στόχος των Πράξεων είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες, με έμφαση σε άνεργους νέους έως 30 ετών, άνεργες γυναίκες και 
μακροχρόνια άνεργοι/ες (άνεργοι με ανεργία άνω των 12 μηνών), μέσω της πρόσληψης τους 
για τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών. 

Σε κάθε περίπτωση συνίσταται προτεραιότητα να δίδεται με σχετική μοριοδότηση από τους 
δικαιούχους σε ανέργους υποψηφίους για απασχόληση οι οποίοι θα προέρχονται από οικογένειες 
χωρίς κανένα εργαζόμενο 

 

Οι Κοινωνικές Δομές  

Οι Κοινωνικές Δομές επιδιώκεται να λειτουργήσουν εντός της περιοχής του ευρύτερου κέντρου της 
Αθήνας, δεδομένου ότι εκεί  παρατηρείται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού που πλήττεται 
από το φαινόμενο της φτώχειας, της έλλειψης στέγης και των συνεπειών τους.  

Οι πράξεις θα υλοποιηθούν με τη μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους, η οποία θα 
καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος και λειτουργικές δαπάνες Κοινωνικών 
Δομών). Οι πράξεις δεν μπορεί να αφορούν σε κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των φορέων 
που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.   

Ως ανώτατο όριο προϋπολογισμού για το ενιαίο, ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης που αφορά στη 
δημιουργία νέων ή/και στη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας» ορίζεται το ποσό των 1.100.000,00 €.  

Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση για 18 μήνες  

1) κάθε νέας θέσης εργασίας (σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που 
προβλέπονται για κάθε Κοινωνική Δομή στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης) που 
θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης κάθε Σχεδίου Δράσης, έως του ποσού των 13.600 
€ ανά έτος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Στο ποσό αυτό 
συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, 
κλπ.).  

 Για κάθε δημιουργούμενη δομή, επιτρέπεται, μετά από ανάλογη αιτιολογημένη 
αξιολόγηση, η επιχορήγηση μιας θέσης εργασίας επιστημονικού προσωπικού έως 
του συνολικού ποσού των 17.000 € ανά έτος, με στόχο την προσέλκυση και 
αξιοποίηση στελεχών αυξημένης εμπειρίας και προϋπηρεσίας στο εκάστοτε 
αντικείμενο. 

 Ο Δικαιούχος επιτρέπεται, μετά από ανάλογη αιτιολογημένη αξιολόγηση, να 
ανακατανείμει το προσωπικό μέχρι 10 % σε σχέση με τον προβλεπόμενο αριθμό 
απασχολούμενων ανά δομή (πλην του Γραφείου Διαμεσολάβησης), χωρίς να 
αλλοιώνονται οι στόχοι της πρόσκλησης και χωρίς να μειώνεται η συνολικά 
δημιουργούμενη απασχόληση που επιδιώκεται μέσω της πρόσκλησης στον έμμεσα 
ωφελούμενο πληθυσμό (π.χ. για προβλεπόμενο αριθμό προσωπικού 9, επιτρέπεται 
η μείωση ή η αύξηση κατά 1 άτομο, για προβλεπόμενο αριθμό προσωπικού 17, 
επιτρέπεται η μείωση ή η αύξηση κατά 2 άτομα)  

2) Λοιπών δαπανών για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών σε ποσοστό έως 25%επί του 
συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης.  

Το μισθολογικό κόστος του προσωπικού που απασχολείται ήδη σε υφιστάμενες Κοινωνικές Δομές 
δεν είναι επιλέξιμο. 

 

1.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ή ενώσεις συνδικαιούχων φορέων  

Δικαιούχοι των ανωτέρω πράξεων δύνανται να είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και 
ειδικότερα: 

 Σωματεία 
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 Ιδρύματα 

 Εταιρίες Αστικού Δικαίου 

 Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

 Επαγγελματικές Ενώσεις 

 ΝΠΙΔ που δεν εντάσσονται στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις : 

 Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο 
καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.  

 Στο καταστατικό τους προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού 
χαρακτήρα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω τομείς: 

 Κοινωνική ένταξη  

 Κοινωνικές υπηρεσίες  

 Αντιμετώπιση της φτώχειας  

 Στήριξη της εργασίας 

 Λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της πρότασής τους στην παρούσα 
Πρόσκληση και για τουλάχιστον τρία (3) έτη. 

 Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

 Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. 

 Διαθέτουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία υλοποίησης και διαχείρισης εθνικών ή/και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, η οποία θα τεκμηριώνεται από 
σχετικά έγγραφα και θα αποτυπώνεται σε πίνακα Προγραμμάτων του Σχεδίου Δράσης, όπου 
θα περιλαμβάνονται οι φορείς χρηματοδότησης, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, ο 
προϋπολογισμός των δράσεων κλπ. 

 Διαθέτουν πραγματική έδρα ή παράρτημα στην περιφέρεια Αττικής, με οργανωμένο χώρο 
εργασίας, ο οποίος πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος 
εργασίας.  

 Διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια
1
 τύπου Γ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-

2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010) για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που 
υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες 
συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού ή υποβάλλουν σχετικό 
φάκελο στο πλαίσιο της παρούσας. Επίσης είναι επιτρεπτή η υποβολή πιστοποιητικού 
σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και το ΕΛΟΤ 1431:Ι:2008 από φορέα 
διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ για τις ως άνω πιστοποιήσεις. Για φορείς που διαθέτουν 
διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται 
διαδικασία για υλοποίηση πράξεων με ίδια μέσα και διαδικασία περιγραφής επιλογής 
ωφελουμένων. 

                                           

1  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:  Οι γενικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται για το δικαιούχο, 

σύμφωνα με την ΥΑ 22867/ΕΥΘΥ984/28-05-2010 (ΦΕΚ792/Β/8-6-2010) είναι οι ακόλουθες: I. Η συμβατότητα του 
κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του δικαιούχου με το κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά με 
την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων, II. Ο ορισμός των υπηρεσιών και των αρμοδίων οργάνων που είναι 
υπεύθυνα για τις διαδικασίες προγραμματισμού και ωρίμανσης πράξεων, διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης και 
διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου, οικονομικής διαχείρισης έργου,  Η 
τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με την μορφή εγχειριδίου, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία του ο δικαιούχος. 
IV. Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου, η οποία διασφαλίζει επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή 
αποθήκευση – διαχείριση πληροφοριών και αρχείων. 
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 Δεν εμπίπτουν στις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς περί προσλήψεων σύμφωνα 
με το ν. 2190/1994, όπως ισχύει. . 

 Αποδεικνύουν την εμπλοκή τους στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αθηναίων με σχετικά 
δημοσιεύματα ή άλλο υλικό τεκμηρίωσης. 

 Διαθέτουν εργαλεία κοινωνικής λογοδοσίας (ετήσιος οικονομικός και κοινωνικός απολογισμός 
δράσεων δημοσιευμένος ή αναρτημένος στην ιστοσελίδα του φορέα). 

 Συμμετέχουν σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα. 

Δικαιούχοι των πράξεων δεν δύνανται να είναι: 

 Πολιτικά κόμματα και παρατάξεις 

 Κυβερνητικοί οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα (ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου) εποπτευόμενα 
από το κράτος 

 Εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής 

 ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα 

 Αθλητικά σωματεία και σύλλογοι 

 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης  

Οι πράξεις υλοποιούνται από Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα στο οποίο θα συμμετέχουν ο Δικαιούχος 
Φορέας Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης της πράξης 
και Συμπράττοντες Φορείς (βλέπε κατωτέρω).  

Είναι επίσης επιτρεπτή και η δημιουργία Ένωσης συνδικαιούχων φορέων 

Σε αυτή την περίπτωση, στο εν λόγω Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα, δύναται να συμμετέχουν ως 
συνδικαιούχοι για την εκτέλεση της πράξης και επί μέρους φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, 
οι οποίοι όμως θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις με το Δικαιούχο, με τις εξής 
εξαιρέσεις:  

 Λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της πρότασής τους στην παρούσα 
Πρόσκληση και για τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 Διαθέτουν τουλάχιστον διετή εμπειρία υλοποίησης και διαχείρισης εθνικών ή/και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, η οποία θα τεκμηριώνεται από 
σχετικά έγγραφα και θα αποτυπώνεται σε πίνακα Προγραμμάτων του Σχεδίου Δράσης, όπου 
θα περιλαμβάνονται οι φορείς χρηματοδότησης, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, ο 
προϋπολογισμός των δράσεων κλπ. 

Οι φορείς που συμμετέχουν στην Ένωση συνδικαιούχων φορέων  λειτουργούν στο πλαίσιο της 
πράξης υπό τη συνολική ευθύνη του επικεφαλής Δικαιούχου φορέα , 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να συναφθεί και να συνυποβληθεί έγγραφη προγραμματική 
συμφωνία των επιμέρους συνδικαιούχων φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στο εγκεκριμένο 
Μνημόνιο Συνεργασίας σχετικά με τη συνεισφορά τους στην εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης 
πράξης. Στην προγραμματική συμφωνία θα πρέπει να προκύπτει ευκρινώς ο επικεφαλής 
Δικαιούχος και επίσης ποια δομή αναλαμβάνει ο κάθε επιμέρους συνδικαιούχος.  

Για λόγους διαχειριστικής αυτοτέλειας και, αποφυγής επικαλύψεων κατά την εκτέλεση των πράξεων, 
δεν επιτρέπεται η συμμετοχή παραπάνω του ενός φορέα σε επίπεδο λειτουργίας μιας ίδιας δομής- 
ήτοι κάθε φορέας που συμμετέχει σε μια δυνητική ένωση συνδικαιούχων φορέων αναλαμβάνει να 
λειτουργήσει συγκεκριμένη/ες δομή/ες. Δεν επιτρέπεται από κοινού λειτουργία συγκεκριμένης/ων 
δομής/δομών από δυο και άνω φορείς. 

Ο επικεφαλής Δικαιούχος θα διατηρεί τη συνολική διαχειριστική οικονομική ευθύνη για την πράξη και 
επιπροσθέτως συντονίζει και παρακολουθεί και εκπροσωπεί την ένωση συνδικαιούχων φορέων 
έναντι του ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. 

Κάθε Δικαιούχος Φορέας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε έως 
ένα Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα  
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Φορείς που συμμετέχουν σε άλλες Πράξεις που αφορούν την δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της 
λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» οι οποίες 
υλοποιούνται στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων, δεν μπορούν, να συμμετάσχουν στο πλαίσιο 
της παρούσας πρόσκλησης ως Δικαιούχοι ή μέλη Ένωσης Συνδικαιούχων Φορέων, σε 
περισσότερες από μία προτάσεις πράξεων. 

 

Συμπράττοντες Φορείς.  

Συμπράττοντες φορείς δύνανται να είναι: 

 Ο Δήμος Αθηναίων και τα νομικά του πρόσωπα με αρμοδιότητα στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής  

 κάθε είδους Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή/ και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενου από 
φορείς του Δημοσίου και που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και αναπτύσσει νομίμως 
δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα και υπέρ κοινωνικά 
ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, όπως περιγράφεται στο καταστατικό του ή σε άλλο ισοδύναμο 
διοικητικό έγγραφο. 

Οι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει: 

 να έχουν χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες στο χώρο των υπηρεσιών άμεσης 
κοινωνικής παρέμβασης,  

 να έχουν την αρμοδιότητα παρέμβασης στο συγκεκριμένο πεδίο που θα υλοποιηθεί η πράξη. 

Για τη χρηματοδότηση του Δικαιούχου απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ του Δικαιούχου –Ένωση συνδικαιούχων φορέων, του/των 
συμπράττοντος/ων φορέα/ων και των τυχόν επί μέρους Φορέων Μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα που θα συνεισφέρουν στην υλοποίηση της πράξης, υπογεγραμμένου από όλους 
τους συμμετέχοντες στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για 
εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες 
που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας.  

Στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα είναι επιθυμητή η σύμπραξη με φορείς και υπηρεσίες του Δήμου 
Αθηναίων με αρμοδιότητα στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής με στόχο την αξιοποίηση των 
μέσων και των υποδομών που διαθέτει. Επίσης, ο Δήμος δύναται να κινητοποιήσει είτε Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είτε Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται 
στα γεωγραφικά όριά του, προκειμένου να διασφαλιστεί η συλλογική και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και όλους τους εν δυνάμει 
συμπράττοντες φορείς. 

Στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα δύνανται να συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα 
οποία θα δεσμεύονται με το Μνημόνιο συνεργασίας ότι θα προσφέρουν αγαθά ή/και υπηρεσίες 
χωρίς αμοιβή και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης ή της κοινωνικής τους δράσης. 

 

1.3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

Το Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα θα υποβάλλει Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα επικεντρώνεται στην 
υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό από ένα ευρύ πλέγμα παροχής υπηρεσιών μέσω ενός συνόλου ή μέρους 
Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Οι 
Δομές που θα προτείνει το εταιρικό κοινωνικό σχήμα θα καλύπτουν συμπληρωματικά τις 
διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα στέγης. Κάθε επιμέρους Κοινωνική Δομή θα πρέπει να λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες και όλες μαζί εντάσσονται σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο, 
που κύριο στόχο έχει την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και των συνεπειών που αυτό συνεπάγεται, τόσο σ’ αυτούς που πλήττονται άμεσα από 
αυτό, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον.   
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Το Σχέδιο Δράσης του κάθε Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος θα περιλαμβάνει το σύνολο των δομών 
που αναφέρονται παρακάτω. Ο Δικαιούχος και κάθε επί μέρους συνδικαιούχος μπορεί να 
αναλάβει τη λειτουργία μίας ή περισσοτέρων Κοινωνικών Δομών. 

 

Κοινωνικές Δομές στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης – Ορισμοί  

 Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων: Δομή προσωρινής ημερήσιας διαμονής 
αστέγων με συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα, η οποία λειτουργεί με καθορισμένο ωράριο, 
με στόχο την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 
προσωπικής υγιεινής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την 
ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Λειτουργεί με το απαιτούμενο 
προσωπικό που ορίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και εποπτεύεται από τους επόπτες 
υγείας της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας. Θα αξιολογηθεί θετικά η προοπτική 
εξυπηρέτησης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με χρόνια και ιδιαίτερα προβλήματα  

 Δομή Παροχής Συσσιτίου: πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη 
ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται 
στο Παράρτημα Ι της παρούσας και παράλληλα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία 
και την τοπική κοινωνία για την σίτιση των ωφελούμενων. Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα 
παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την 
ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Η δομή θα λειτουργεί με σταθερό 
ωράριο 

 Ξενώνας προσωρινής / μεταβατικής φιλοξενίας: Δομή προσωρινής διαμονής αστέγων, 
ατόμων σε κατάσταση φτώχειας  η οποία λειτουργεί με σταθερό ωράριο, με συγκεκριμένη 
ελάχιστη δυναμικότητα κλινών. Διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας και εποπτεύεται από τους επόπτες υγείας της αντίστοιχης 
Υγειονομικής Περιφέρειας. Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα παρέχονται και υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση 
και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων 

 Γραφεία Διαμεσολάβησης και καταγραφής αστέγων: Δομή η οποία παρέχει πληροφόρηση 
και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν 
οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την προώθησή τους στις 
αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες 
διευκόλυνσης στην επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την 
υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ). Λειτουργεί με το απαιτούμενο προσωπικό 
που ορίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα παρέχονται 
και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και 
κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Επιπροσθέτως, το Γραφείο Διαμεσολάβησης 
καταγράφει και εντάσσει σε ένα κοινό πλαίσιο υποστήριξης και διαχείρισης τον πληθυσμό που 
χρήζει στεγαστικής συνδρομής. Για την υποστήριξη του πληθυσμού αυτού, χρησιμοποιείται ο 
ορισμός του αστέγου όπως έχει αποτυπωθεί στην ελληνική νομοθεσία, καθώς και, σε δεύτερο 
επίπεδο, η ευρωπαϊκή τυπολογία για την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό από την κατοικία. 
Μέσα από τη λειτουργία του Γραφείου επιδιώκεται επίσης η αποτύπωση του πληθυσμού αυτού 
που διαβιεί στα όρια του Δήμου της Αθήνας σε πρώτη φάση, ενώ στόχος είναι, το Γραφείο να 
εξελιχθεί σε κέντρο καταγραφής αστέγων σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής   

 

1.4 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το μνημόνιο συνεργασίας θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής: 

 Τα στοιχεία του Δικαιούχου, των τυχόν επί μέρους Συνδικαιούχων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα που θα συνεισφέρουν μαζί με το Δικαιούχο στην υλοποίηση της πράξης και των 
συμπραττόντων φορέων που αποτελούν το Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα. 

 Τα στοιχεία των τυχόν νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που θα προσφέρουν αγαθά ή/και 
υπηρεσίες χωρίς αμοιβή και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης ή της κοινωνικής 
τους δράσης. 
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 Την περιγραφή των Κοινωνικών Δομών που θα υποστηριχθούν στην περιοχή παρέμβασης, του 
απαιτούμενου προσωπικού και προϋπολογισμού που απαιτείται ανά Κοινωνική Δομή και του 
φορέα που αναλαμβάνει τη λειτουργία κάθε Κοινωνικής Δομής (Δικαιούχος ή επί μέρους 
δικαιούχοι συμμετέχοντες Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα). 

 Στοιχεία για τη Σκοπιμότητα και τους στόχους ανά δομή. 

 Την Αποτύπωση του/των φορέα/φορέων που θα αναλάβει/αναλάβουν την κάθε Κοινωνική Δομή 
ως διακριτό υποέργο.  

 Τον ορισμό του Δικαιούχου ως συντονιστή του Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος, ο οποίος θα έχει 
και τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση της Πράξης. 

 Τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε φορέας (Δικαιούχος, συνδικαιούχοι) 
αλλά και τα μέσα και τις υποδομές που θα παρέχουν οι Συμπράττοντες, τυχόν επί μέρους Φορείς 
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και τυχόν ΝΠΙΔ που συμμετέχουν στο πλαίσιο της εταιρικής 
κοινωνικής τους ευθύνης ή της κοινωνικής τους δράσης). 

 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στο οποίο θα αποτυπώνεται η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης 
και λήξης του Σχεδίου Δράσης.   

 Τον προϋπολογισμό της Πράξης με ανάλυσή του, σε κόστος θέσεων εργασίας και λοιπών 
δαπανών για τη λειτουργία κάθε Κοινωνικής Δομής. 

 Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία κάθε Κοινωνικής Δομής. 

 

1.5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  

Άμεσα ωφελούμενοι 

 Άστεγοι:  Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία 
στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση  σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή 
παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις 
βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως 
αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη 
προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε 
ακατάλληλα καταλύματα. 

 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια : Νοούνται τα 
άτομα που, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε 
κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό 
ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κλπ.). Ειδικότερα άτομα που 
έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό έχει 
προσδιοριστεί  από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και είναι  7.178,00 € το 
ατομικό και 15.073,00€ για νοικοκυριά με δυο ενήλικες και δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 14 
ετών. Τα ανωτέρω βεβαιώνονται με προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή σχετικής 
βεβαίωσης  από την εφορία. 

 

Λόγω του τοπικού χαρακτήρα της Πράξης και της ανάγκης αποτύπωσης της συνεργασίας των 
φορέων, προτεραιότητα θα δοθεί σε άστεγους που έχουν καταγραφεί και διατυπώσει σχετικό αίτημα 
υποστήριξης από την Κοινωνική Υπηρεσία και τα αρμόδια νομικά πρόσωπα του Δήμου Αθηναίων.  

Ο Δικαιούχος, οι συμπράττοντες και οι επί μέρους Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που 
συμμετέχουν στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι άμεσα ωφελούμενοι 
από τη λειτουργία της κάθε Κοινωνικής Δομής ανήκουν στις ανωτέρω ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Ο φορέας που αναλαμβάνει τη λειτουργία της κάθε Δομής οφείλει να τηρεί ειδικό 
αρχείο, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο αριθμός των άμεσα ωφελουμένων που εξυπηρετούνται από 
τη Δομή και να υποβάλλει τα στοιχεία αυτά στο Δικαιούχο, όποτε του ζητηθεί. Ο Δικαιούχος οφείλει 
να συλλέγει τα εν λόγω στοιχεία και να τα υποβάλλει στον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών, σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης. 
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Έμμεσα ωφελούμενοι 

Άνεργοι με έμφαση σε ανέργους ευάλωτων ομάδων: Μέσω της πράξης θα δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν από άνεργους, μέσω της πρόσληψης αυτών από το 
Δικαιούχο ή/και τους επιμέρους συνδικαιούχους συμμετέχοντες Φορείς Μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα, για τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών 
Δομών.  

Μέσω της πράξης θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας 

 άνεργους νέους έως 30 ετών, (επιδιώκεται ποσόστωση των δημιουργηθέντων θέσεων 
εργασίας στις δομές σε 50%) 

 άνεργες γυναίκες (επιδιώκεται ποσόστωση των δημιουργηθέντων θέσεων εργασίας στις 
δομές σε 30%) 

 μακροχρόνια άνεργοι/ες (άνεργοι με ανεργία άνω των 12 μηνών) (επιδιώκεται ποσόστωση 
των δημιουργηθέντων θέσεων εργασίας στις δομές σε 20%) 

Σε κάθε περίπτωση συνίσταται προτεραιότητα να δίδεται με σχετική μοριοδότηση από τους 
δικαιούχους σε ανέργους υποψηφίους για απασχόληση οι οποίοι θα προέρχονται από οικογένειες 
χωρίς κανένα εργαζόμενο 

 

1.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Η επιλογή των έμμεσα ωφελουμένων (θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της 
πράξης και αφορούν την απασχόληση ανέργων στις δομές) πραγματοποιείται μετά από σχετική 
πρόσκληση του Δικαιούχου ή / και των επιμέρους συνδικαιούχων συμμετεχόντων Φορέων Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:  

 Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται από την αντίστοιχη 
Κοινωνική Δομή.  

 Το χρονικό διάστημα απασχόλησης. 

 Τις απαιτούμενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα. 

 Τα κριτήρια επιλογής. 

 Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής. 

 Τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

Ειδικότερα, τα κριτήρια επιλογής των έμμεσα ωφελουμένων, πέρα από τα τυπικά προσόντα που 
προκύπτουν από τις προδιαγραφές κάθε είδους Κοινωνικής Δομής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 
της παρούσας, θα αφορούν επιπλέον στην κοινωνική, οικογενειακή και οικονομική τους κατάσταση 
(χρονικό διάστημα ανεργίας, χαμηλό ατομικό εισόδημα, μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, 
συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού κλπ.) με βάση σχετικά δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν οι 
υποψήφιοι. 

Ο φορέας που θα αναλάβει τη λειτουργία κάθε Κοινωνικής Δομής (Δικαιούχος ή συνδικαιούχος ) 
θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης (δελτία 
τύπου, ανακοινώσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, κλπ.).  

Το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής των υποψηφίων, ο εν λόγω φορέας θα προβεί στην αξιολόγηση των αιτήσεων, στην 
κατάρτιση πίνακα κατάταξης και στην ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Η πρόσληψη των έμμεσα 
ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί από το φορέα  με βάση τον πίνακα κατάταξης και τηρώντας τα 
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

Η έναρξη λειτουργίας της κάθε νέας και υφιστάμενης Κοινωνικής Δομής, στο πλαίσιο της παρούσας, 
πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων του συνόλου του απαιτούμενου 
προσωπικού, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
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Και στις δύο περιπτώσεις, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσλήψεων του  
απαιτούμενου προσωπικού για το σύνολο των Κοινωνικών Δομών που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο 

Δράσης, ο Δικαιούχος θα αποστέλλει στον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών, Βεβαίωση Έναρξης, η οποία επέχει θέσει Υπεύθυνης Δήλωσης και θα περιλαμβάνει τα 
στοιχεία, τις ειδικότητες και τη σχέση εργασίας του προσωπικού που έχει προσληφθεί για κάθε 
Δομή, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες δημοσιοποίησης του Σχεδίου και προσέλκυσης 
των άμεσα ωφελουμένων.   

 

 

2. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

2.1 Oι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές 
προτεραιότητες, κατηγορίες πράξεων και οικονομική δραστηριότητα ανά Άξονα Προτεραιότητας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

Πίνακας 2.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΩΔ. 05 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 5207 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  

Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου 
του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 
κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 

ΚΩΔ. 11 

ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ. 1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 

Τρόποι για την ενσωμάτωση και την 
επανένταξη στην απασχόληση 
μειονεκτούντων ατόμων, 
καταπολέμηση των διακρίσεων κατά 
την πρόσβαση και την πρόοδο στην 
αγορά εργασίας και προαγωγή της 
αποδοχής της πολυμορφίας στο 
χώρο εργασίας 

ΚΩΔ. 71 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 
Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-
οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων 

ΚΩΔ. 71411 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

Άλλες μη κατονομαζόμενες 
υπηρεσίες 

ΚΩΔ. 22 

 

2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του  
Άξονα Προτεραιότητας 11 του ΕΠ ΑΝΑΔ και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών 
δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

 

(α) Ειδικοί Στόχοι  

Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες, ΑμεΑ, 
άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ). 
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(β) Δείκτες Παρακολούθησης  

 

Πίνακας 2.2  

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

5049 
Αριθμός ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων που ωφελούνται από 
δράσεις ΕΚΤ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

5085 Πλήθος θέσεων που συγχρηματοδοτούνται ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

Πίνακας 2.3  

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

501 
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

5053 
Αριθμός ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων που ωφελούνται από 
δράσεις κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

3.1 Η συγχρηματοδοτούμενη
2
 δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 

παρούσα πρόσκληση κατανέμεται κατά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξης ως 
ακολούθως:  

 

Πίνακας 3.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ [κωδ.05] 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 
Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 

Περιφέρειες  Σταδιακής Εξόδου [κωδ.11] 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 

Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην 
απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων, καταπολέμηση των 
διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά 
εργασίας και προαγωγή της αποδοχής της πολυμορφίας στο 
χώρο εργασίας [κωδ.71] / Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-
οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων [κωδ.71411] 

1.100.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.100.000,00 € 

                                           

2
   όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ 

για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής 
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3.2 Ο ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών δύναται να επικαιροποιήσει το 
συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης  δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης  ή και 
να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκλησης ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε 
περίπτωση του Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας της.  

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

 

 

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ   

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων 
ορίζεται η 31-12-2015. Το φυσικό αντικείμενο των πράξεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 
αργότερο έως την 31-10-2015. 

Οι δαπάνες δύναται να εξειδικεύονται σε κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που αντιπροσωπεύονται 
από κωδικούς αριθμών λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. και μπορούν να επιβαρύνουν την πράξη εάν είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΚΤ βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 και των εθνικών κανόνων 
επιλεξιμότητας που προσδιορίζονται με την ΥΠΑΣΥΔ (14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008) όπως αυτή 
ισχύει. 

Επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες για το μισθολογικό κόστος κάθε νέας θέσης εργασίας που 
θα δημιουργηθεί για τη λειτουργία των Δομών, καθώς και λοιπές δαπάνες που αφορούν στη 
λειτουργία τους (ενοίκια, αναλώσιμα κλπ).  

 

Ως πραγματικές θεωρούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί και  αντιστοιχούν σε 
πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους, δικαιολογούνται από τους στόχους 
και τους όρους των εγκεκριμένων πράξεων και δικαιολογούνται από εξοφλημένα τιμολόγια ή 
λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αξίας,  όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 
βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 και των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας που 
προσδιορίζονται με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (14053/ΕΥΣ 
1749/27.03.2008) όπως αυτά ισχύουν.   

Αναφορικά με την τήρηση των στοιχείων, οι Δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν ειδικό φάκελο με όλα τα 
δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές της πράξης. Οι ανωτέρω 
πληρωμές πρέπει να καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε πράξη. 

Η υποχρέωση τήρησης των φακέλων, υφίσταται για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί 
μετά την τελευταία πληρωμή, δηλ. κατ΄ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020. Σε κάθε παραστατικό 
που αφορά πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα και κωδικός ΟΠΣ της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 

Στις περιπτώσεις που κατά την εκτέλεσή της πράξης συμμετέχουν επί μέρους φορείς υπό την 
συνολική ευθύνη του δικαιούχου, είναι επιλέξιμες οι πραγματικές δαπάνες που καταβάλλονται στην 
πράξη από τους συμμετέχοντες φορείς και τον ορισθέντα Δικαιούχο, με την προϋπόθεση ότι 
τηρούνται οι όροι της παραγράφου 4 του άρθρου 22 της ΥΠΑΣΥΔ. 

 

 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

5.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως την 31-01-2014 

5.2 Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας 
ορίζεται συνολικά το ποσό των 1.100.000,00 ΕΥΡΩ. 

5.3 Ο φάκελος κάθε πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και 
έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr και http://www.athensib.gr .   

ii) Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών 
Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων» Σε κάθε περίπτωση, 
χρησιμοποιείται το αντίστοιχο υπόδειγμα που παρέχεται ως συνημμένο στην παρούσα 
Πρόσκληση. 

iii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, 
και έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr και http://www.athensib.gr. Προτάσεις 
που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.  

Επισημαίνεται ότι, το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) που θα υποβληθεί στο φάκελο της 
πρότασης μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το 
σύστημα μετά τη συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Για το 
λόγο αυτό, οι φορείς που θα υποβάλλουν πρόταση για ένταξη πράξεων στο ΕΠ 
ΑΝΑΔ στο πλαίσιο της παρούσας οφείλουν να επικοινωνήσουν με το στέλεχος της 
Μονάδας Δ του ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, 
Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο, για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στην 
Ηλεκτρονική Υποβολή του ΕΣΠΑ, πριν την υποβολή της πρότασης. 

iv) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Πράξης, τύπου Gantt.Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει 
να αναλύεται σε επίπεδο δομής 

v) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχου τύπου Γ. Στην περίπτωση που ο φορέας 
διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β, θα πρέπει, μαζί με τη σχετική βεβαίωση 
διαχειριστικής επάρκειας, να προσκομίζει και αντίγραφο της διαδικασίας επιλογής 
ωφελουμένων και της διαδικασίας υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα από το σχετικό 
Εγχειρίδιο Διαδικασιών. 

vi) Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Δικαιούχου / και των τυχόν επιμέρους συμμετεχόντων 
Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα – Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου. Τα 
ανωτέρω απαιτούνται για το σύνολο των συνδικαιούχων στην περίπτωση που η πρόταση 
κατατίθεται από ένωση συνδικαιούχων φορέων. 

vii) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από το/τη νόμιμο εκπρόσωπο, στην 
οποία θα αναφέρεται ότι ο Δικαιούχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης και αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση από το/τη νόμιμο εκπρόσωπο των τυχόν 
επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. 

viii) Εκτύπωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικά με το καθεστώς ΦΠΑ του Δικαιούχου, ή κατά 
περίπτωση όλων των φορέων της ένωσης συνδικαιούχων. 

ix) Απόφαση του Δ.Σ. του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης. 

x) Νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης του Δικαιούχου και των επιμέρους 
συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με τυχόν τροποποιήσεις ή/και 
λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ, όπου θα εμφανίζεται ο σκοπός ή/και οι αρμοδιότητες, 
ο/η νόμιμος εκπρόσωπος, η έδρα και τα τυχόν παραρτήματα κλπ.). 

xi) Ασφαλιστική – Φορολογική ενημερότητα του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους 
συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά την υποβολή της πρότασης. 

xii) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
Δικαιούχος και οι τυχόν επιμέρους συμμετέχοντες Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 
δεν τελούν υπό πτώχευση, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό αναγκαστική 
διαχείριση, υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, υπό κοινή ή ειδική 
εκκαθάριση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, υπό 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, υπό διαδικασία έκδοσης πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή ανάλογης κατάστασης. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το 
ανώτερο μέχρι τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 
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xiii) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους 
συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για μη συμμετοχή σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική τους σύνθεση, ΟΤΑ, φορέων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου Δημόσιου τομέα. 

xiv) Δημοσιεύματα ή άλλο υλικό τεκμηρίωσης της εμπλοκής του Δικαιούχου και των τυχόν 
επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην τοπική κοινωνία, 
στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται. 

xv) Οικονομικός και κοινωνικός απολογισμός δράσεων τριών ετών του Δικαιούχου και των 
τυχόν επιμέρους συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, δημοσιευμένος ή 
αναρτημένος στις ιστοσελίδες τους.  

xvi) Αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους 
συμμετεχόντων Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα. 

xvii) Περιγραφή της εμπειρίας του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους Συνδικαιούχων στην 
υλοποίηση και διαχείριση εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων συναφών με το 
αντικείμενο της Πρόσκλησης. Η εμπειρία θα πρέπει να περιγράφεται στους αντίστοιχους 
πίνακες που περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα του Σχεδίου Δράσης (τόσο για τις προτάσεις 
που αφορούν στις Κοινωνικές Δομές). Στους πίνακες αυτούς πρέπει να αποτυπώνεται ο 
τίτλος του Έργου, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή η Κοινοτική Πρωτοβουλία ή η δράση, ο 
φορέας χρηματοδότησης, η απόφαση έγκρισης, ο προϋπολογισμός του Έργου και του 
φορέα, οι ομάδες στόχου, ο χρόνος υλοποίησης, καθώς και οι ενέργειες που υλοποίησε ο 
φορέας.  

Οι ανωτέρω πίνακες θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα έγγραφα (εγκριτικές 
αποφάσεις, συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κ.ά.) που αποδεικνύουν τη 
συμμετοχή του Δικαιούχου και των τυχόν επιμέρους συνδικαιούχων στα αντίστοιχα 
έργα. 

xviii) Μνημόνιο Συνεργασίας, υποβολής πρότασης για τη Δημιουργία ή/και συνέχιση της 
λειτουργίας Κοινωνικών Δομών Άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων.  

 

Στην περίπτωση ένωσης συνδικαιούχων φορέων 

xix) Συμφωνητικό συνεργασίας-  (προγραμματική συμφωνία) υπογεγραμμένο νομίμως από 
όλους τους συνδικαιούχους με σαφή αναφορά στο ρόλο που αναλαμβάνει ο κάθε 
συνδικαιούχος. 

xx) Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ κάθε συνδικαιούχου για συμμετοχή στην Σύμπραξη-  Ένωση 
Συνδικαιούχων Φορέων  για την υλοποίηση πράξης και δήλωση αποδοχή των όρων της 
πρόσκλησης   

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της πρότασης δεν είναι δυνατή η προσκόμιση από το 
Δικαιούχο και τους τυχόν επιμέρους συνδικαιούχους των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα 
σημεία x) και xi) ανωτέρω θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ.4 
Ν.1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία 
θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και ότι ο αντίστοιχος φορέας: 

 Δεν έχει διακόψει την άσκηση δραστηριότητας ή δεν έχει γίνει παύση εργασιών του και 
συνεχίζει να λειτουργεί. 

 Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 Δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 
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 Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
παραπάνω δικαιολογητικών για την υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής των Όρων από 
το Δικαιούχο. 

 

Όλα τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που παρουσιάζονται ανωτέρω, υποβάλλονται σε 
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, εφόσον κατά νόμο χορηγούνται στο Δικαιούχο και στους 
τυχόν επιμέρους συνδικαιούχους. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλεται, επί ποινή 
αποκλεισμού, Ένορκη Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του αντίστοιχου φορέα ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα αναφέρονται οι νομικοί λόγοι για την μη 
προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών. 

 

5.4 Οι προτάσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Οι προτάσεις, σε έντυπη 
μορφή, θα υποβάλλονται στην έδρα της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, 
Ξενοφώντος 7, 10557, Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να 
υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής 
(σφραγίδα ταχυδρομείου).  

 

 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων που θα ενταχθούν στο ΕΠ ΑΝΑΔ στο πλαίσιο της 
παρούσας, θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών μέσω Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από στελέχη του φορέα. Η εν λόγω Επιτροπή θα 
συσταθεί /συγκροτηθεί με Απόφαση του Αρμόδιου οργάνου του ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών. 

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:  

1) Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από τον ΕΦΔ - Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο ΕΦΔ - Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών δύναται να ζητήσει την υποβολή 
συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός 5 
ημερών, από την ημέρα του αιτήματος παροχής. Μετά την παραλαβή των εγγράφων αυτών ο 
ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών εξετάζει εκ νέου τα 
δικαιολογητικά και αποφαίνεται για την πληρότητά τους. 

2) Αξιολόγηση των προτάσεων από τον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών, με βάση τα γενικά κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά με την:  

(i)  Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,   

(ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,  

(iii) σκοπιμότητα της πράξης και  

(iv)  ωριμότητα της πράξης. 

Τα κριτήρια ένταξης πράξεων επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και έχουν αναρτηθεί 
στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr και http://www.athensib.gr  

Η αξιολόγηση των προτάσεων για τις πράξεις που αφορούν στις «Κοινωνικές Δομές Άμεσης 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας» θα είναι συγκριτική. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις 
αξιολογούνται μετά τη λήξη της προσδιορισμένης προθεσμίας υποβολής τους από τον ΕΦΔ - 
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. 

Οι προτάσεις, που έχουν αξιολογηθεί θετικά, τοποθετούνται σε πίνακα κατάταξης κατά 
φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθμού που λαμβάνει η κάθε πρόταση. Επιλέγεται προς ένταξη 
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στο Ε.Π. η πρώτη πρόταση σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης και ανάλογα με το διαθέσιμο 
από την πρόσκληση προϋπολογισμό. Εφόσον η αξιολόγηση από τον ΕΦΔ - Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών αποβεί αρνητική ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν 
επαρκούν για την χρηματοδότηση της πρότασης, ενημερώνεται ο δικαιούχος με σχετική 
αιτιολόγηση. Ο ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών δύναται να 
προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων. 

 

Η ειδικότερη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση. 

Ο ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών δύναται να προβεί σε 
τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων. 

3) Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Δικαιούχος από την ένταξη της 
πρότασής του στο Ε.Π. όπως περιγράφονται αναλυτικά στο «Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων 
Απόφασης Ένταξης Πράξης», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης 
πράξης. 

4) Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΦΔ - Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης και του 
συμφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση 
και βρίσκονται δημοσιευμένα στις ηλεκτρονικές  διευθύνσεις http://www.espa.gr, 
http://www.athensib.gr  

5) Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, 
καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται. 

 

 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Η χρηματοδότηση της πράξης αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από 
Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, η έκδοση από τον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών, της απόφασης ένταξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής 
σε συλλογική απόφαση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης. 

Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα 
καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα 
αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα 
εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.  

Οι πληρωμές προς το Δικαιούχο κάθε Πράξης θα πραγματοποιούνται σε 3 (τρείς) δόσεις ως 
εξής:  

α) Η πρώτη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, αφού ο 
Δικαιούχος υποβάλει στον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 
Βεβαίωση Έναρξης για όλα τα είδη των Κοινωνικών Δομών που έχουν εγκριθεί, η οποία επέχει 
θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και περιλαμβάνει τα στοιχεία, τις ειδικότητες και τη σχέση εργασίας 
του προσωπικού που έχει προσληφθεί για κάθε Δομή, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες 
ενέργειες δημοσιοποίησης του Σχεδίου και προσέλκυσης των άμεσα ωφελουμένων.  

β) Η δεύτερη δόση ύψους 50% (πενήντα) επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά 
την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου της πράξης.   
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γ) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους έως και 10% (δέκα) αφορά την πληρωμή του τελικού 
υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση του 100% του υλοποιηθέντος φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και την υποβολή στον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης 
και Τουριστικής Προβολής Αθηνών των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων.    

 

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης συνίσταται σε Ανθρωπομήνες απασχόλησης των έμμεσα 
ωφελουμένων για τη λειτουργία των Δομών.   

Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης από τον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών γίνεται με επιτόπιο έλεγχο ή/και με διοικητικό έλεγχο με βάση τα 
δικαιολογητικά υλοποίησης που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι ή/και από συμπληρωματικά στοιχεία τα 
οποία μπορεί να ζητήσει Ο ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών εφόσον 
κρίνει τούτο σκόπιμο και τα οποία οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν. 

Κάθε καταβολή της επιχορήγησης προς το Δικαιούχο πραγματοποιείται με πίστωση του τραπεζικού 
λογαριασμού που έχει δημιουργήσει ειδικά για την εκτέλεση της συγκεκριμένης Πράξης και έχει 
γνωστοποιήσει στο φορέα χρηματοδότησης και στον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών. 

 

 

 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ  

8.1 Γενικά 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή της Πράξης, τα αρμόδια 
όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό: 

 Τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των Πόρων,  

 Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων, 

 Την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης  

 Την επιλεξιμότητα των δαπανών των δράσεων και την αιτιολόγησή τους, 

 Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, 

 Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής 
παράβασης, 

 Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. 

 

8.2 Επίπεδο – είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα 

1. Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις επί μέρους Πράξεων που διενεργούνται από τον 
Ενδιάμεσο Φορέα  Διαχείρισης 

2. Επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της στη 
Διαχειριστική Αρχή και στους Δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων,  

3. Έλεγχος της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Ε.Π. ο οποίος 
διενεργείται από την Αρχή Ελέγχου, 

4. Έλεγχοι ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική 
διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.  

Επίσης ελέγχεται: 
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 Η εναρμόνιση της δράσης με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με τους 
στόχους του ΕΣΠΑ και με τις διατάξεις των Κανονισμών, των σχετικών με την αποστολή των 
διαρθρωτικών ταμείων. 

 Η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την δικαιολόγηση και 
τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας 
και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. 

 

8.3 Επαλήθευση από τον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 

Αντικείμενο των επαληθεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 60 (β) του Κανονισμού και το άρθρο 13 του 
Εφαρμοστικού Κανονισμού, είναι η επιβεβαίωση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών και της πραγματικής πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι 
δικαιούχοι για τις διάφορες πράξεις, καθώς και της συμμόρφωσης τους προς τους κοινοτικούς και 
τους εθνικούς κανόνες.  

Οι επαληθεύσεις  διενεργούνται ώστε να διασφαλισθεί ότι : 

 οι  δαπάνες είναι πραγματικές και δηλώνονται ορθώς από τους δικαιούχους ,  

 τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης,   

 οι πράξεις και οι  δηλωθείσες δαπάνες  είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.   

Επιπροσθέτως, με την επαλήθευση διασφαλίζεται ότι η δηλωθείσα δαπάνη  δεν έχει 
χρηματοδοτηθεί  από άλλα εθνικά ή χρηματοδοτικά μέσα  ή από προηγούμενη προγραμματική 
περίοδο.  

Οι επαληθεύσεις διακρίνονται σε διοικητικές οι οποίες εφαρμόζονται σε  κάθε δαπάνη που 
δηλώνεται από  τους δικαιούχους  και σε επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους πράξεων.  

Η Επιτόπια Επαλήθευση πραγματοποιείται στην έδρα του Δικαιούχου ή/και στον τόπο υλοποίησης 
της Πράξης, εάν το φυσικό αντικείμενο της Πράξης δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί στην έδρα του 
Δικαιούχου.  

Ο ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών διενεργεί επαληθεύσεις 
διοικητικές ή επιτόπιες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.3614/2007, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α’/2010 και σύμφωνα με  το ισχύον σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.  

Κατά τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων επί μέρους πράξεων, στην περίπτωση  διαπίστωσης  
παράβασης  εθνικού ή κοινοτικού δικαίου,  ανάλογα με  το είδος και τη φύση της παράβασης και τις 
δημοσιονομικές της επιπτώσεις, ο ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών δύναται να προβεί  σε ακύρωση μέρους  ή του συνόλου της χρηματοδότησης  της πράξης 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο Ο.Π.Σ 
και ενημερώνοντας σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης.  

Όταν απαιτείται ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία για τη συνέχιση ή μη της χρηματοδότησης  από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
διαβιβάζει την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης στον αρμόδιο διατάκτη για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. Επίσης, εάν κριθεί απαραίτητο τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια πειθαρχικά 
όργανα ή  στις εισαγγελικές αρχές. 

Ο ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών εφόσον έχει σοβαρές 
ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου προβαίνει στη διενέργεια 
έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, ενημερώνει την αρχή πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την 
αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία. 

Εφόσον κατά την επιτόπια επαλήθευση διαπιστωθεί παράβαση Εθνικού ή Κοινοτικού Δικαίου 
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα ανωτέρω. 
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9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης» 
και ιδίως θα πρέπει: 

1. Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα 
και μη διάκριση.  

2. Ο Δικαιούχος έχει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων των νόμων 
περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) 
«Υγιεινή και ασφάλεια των Εργαζομένων» π.δ. 16/96 (ΦΕΚ 10/Α/18-1-1996) «Ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας» και Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/2-
6-2010) «Κύρωση νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», καθώς και για 
την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.  

3. Να λαμβάνει προέγκριση από τον ΕΦΔ - Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσουν στο 
επόμενο στάδιο. 

4. Να αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης 
και των υποέργων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου. 

5. Να αποδέχεται την δημοσιοποίηση των στοιχείων των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., 
καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

6. Οι Δικαιούχοι που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Πράξης  θα πρέπει 
να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως θεσπίζονται στον 
Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται στις διατάξεις εφαρμογής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος από το οποίο συγχρηματοδοτείται η πράξη. Ειδικότερα  
είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του 
Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον ανωτέρω Κανονισμό, βάσει των 
οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία 
αφορούν: 

 Στο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων. 

 Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων. 

 Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων. 

 Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων. 

O Δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των Κανόνων 
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής όρων 
της απόφασης ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 

7. Ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί στοιχεία και να ενημερώσει την τον ΕΦΔ - 
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ σχετικά 
με τους εγγεγραμμένους ανέργους που θα ωφεληθούν από την παρούσα πράξη και θα 
βρουν / παραμείνουν σε θέση εργασίας 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση αυτής  

8. Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 
δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Ε.Π. στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών. 

9. Να τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών των πράξεων σε φακέλους ανά έργο 
και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον 
μέχρι το τέλος του 2020. 
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10. Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και 
για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, 
δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή 
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

11. Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά 
όργανα, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά 
την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. 

12. 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.  

 

 

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των 
ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο στέλεχος: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
τηλέφωνο: 2103310011, 2103253123, e-mail: atzaferis@developathens.gr , 
athensib@developathens.gr. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το 
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες 
επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή 
των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, 
δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα 

αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr και 

http://www.athensib.gr . 

Ο δικτυακός τόπος http://www.athensib.gr αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας του ΕΦΔ - 
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών με το σύνολο των ενδιαφερομένων και 
ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 

 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων 

 

 

 

 

Γεώργιος Καμίνης 
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Συνημμένα: 

 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 
540/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Αίτηση χρηματοδότησης.  

 Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΚΤ και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης. 

 Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης.  

 Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης. 

 Κριτήρια Επιλογής πράξεων (Λίστα Ελέγχου Πληρότητα, Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης). 

 Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

 Υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας. 

 Υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης για τη δημιουργία ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων 
«Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας». 

 

Κοινοποίηση: 

 Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Δημάρχου 

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γραφείο Υπουργού 

 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γραφείο Υπουργού 

 Ειδική Υπηρεσία του Ε.Π. «ΑΝΑΔ -2007-2013», Γραφείο Προϊστάμενου 

 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης των Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), Γραφείο 
Προϊστάμενου 

 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Γραφείο 
Προϊστάμενου  

 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Γραφείο Προϊστάμενου  

 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης, Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

 Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γραφείο Γενικού 
Διευθυντή  

 Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «ΑΝΑΔ -2007-2013»  

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφεία Προέδρου & Διευθ. Συμβούλου Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
2. Γραφείο Προϊσταμένου Ε.Φ.Δ.- Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

Στέγαση, Σίτιση – είδη πρώτης ανάγκης 

Α. Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων  

Χρηματοδότηση της Ίδρυσης νέων ή της λειτουργίας υπαρχόντων ανοιχτών κέντρων ημερήσιας 
υποδοχής αστέγων στη βάση των παρακάτω κοινών προδιαγραφών.    

 Παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσωπικής 
υγιεινής σε αστέγους. 

 Διασφαλίζει την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 50 ωφελουμένων ανά ημέρα. Η δυναμικότητα του να 
είναι τουλάχιστον 50 άτομα. Να είναι τουλάχιστον 200τ.μ µε νόµιµη Οικοδομική Άδεια. 

 Να διαθέτει 3 ντουζιέρες για άντρες και 3 για γυναίκες,  

 Χώρο για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών,  

 Χώρο για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

 Χώρο για ανάπαυση,  

 Χώρο για πλυντήριο – στεγνωτήριο  

 Να διαθέτει σύστηµα πυρασφάλειας (µέτρα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης) σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

 Να διαθέτει σύστηµα κεντρικής θέρμανσης που θα καλύπτει όλους τους χώρους.   

 Εποπτεύεται από τους επόπτες υγείας της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας. 

 Θα απασχολεί εννιά (9) άτομα προσωπικό: 2 νοσηλευτές, 1 γιατρό , 2 κοινωνικούς λειτουργούς, 
4 άτομα προσωπικό καθαριότητας και διοικητικής υποστήριξης.  

 Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, 9:00πμ έως 21:00μμ.όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 

 Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.   

 Φέρει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στο 
πλαίσιο της παρούσας. Για την παραγωγή της πινακίδας χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το 
πρότυπο που διανέμεται από τον Εθνικό Μηχανισμό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

 Υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών.  

 Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (αριθμός 
ωφελουμένων, χρόνος διαμονής, υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν κλπ.). 

 Υποστηρίζει ενέργειες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων.  

 

Β. Δομή Παροχής Συσσιτίου  

Χρηματοδότηση της λειτουργίας δομών για παροχή συσσιτίων για άστεγους και άπορους στη βάση 
των παρακάτω κοινών προδιαγραφών.  

 Διαθέτει υπηρεσίες σίτισης σε άπορους και άστεγους.  

 Διαθέτει πολιτική συλλογής πλεοναζόντων  προϊόντων από εργαστήρια - βιοτεχνίες παραγωγής 
τροφίμων (ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς επίσης και από τους πολίτες. 

 Εξασφαλίζει την τροφοδοσία γευμάτων σε τουλάχιστον 1000 ωφελούμενους  ημερησίως. 
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 Θα απασχολεί (17) δεκαεπτά άτομα προσωπικό. Μεταξύ αυτών 1 άτομο διοικητικό, τουλάχιστον 
4 άτομα καθαριότητας, 11 άτομα στελέχη κουζίνας και εξυπηρέτησης ωφελουμένων και 1 
κοινωνικό λειτουργό.  

 Λειτουργεί με συγκεκριμένο ωράριο, 13:00μ.μ. – 15:00μ.μ, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.   

 Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

 Φέρει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στο 
πλαίσιο της παρούσας. Για την παραγωγή της πινακίδας χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το 
πρότυπο που διανέμεται από τον Εθνικό Μηχανισμό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

 Υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών.   

 Διαθέτει σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα προϊόντα, 
διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.)  

 Υποστηρίζει ενέργειες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων.  

 

Γ. Ξενώνας προσωρινής / μεταβατικής φιλοξενίας 

Χρηματοδότηση της Ίδρυσης νέων ή της λειτουργίας υπαρχόντων ξενώνων προσωρινής / 
μεταβατικής φιλοξενίας (3-6 μήνες το πολύ ανά ωφελούμενο) στη βάση των παρακάτω 
προδιαγραφών:  

 Παρέχει υποδομή για την διαμονή τουλάχιστον 25 αστέγων.  

 Η δυναμικότητα του να είναι 25 κλίνες σε χώρο με νόµιµη Οικοδοµική Άδεια και με τήρηση των 
κατά τη σχετική νομοθεσία προδιαγραφών φυσικού φωτισμού και αερισμού. 

 Υποστηρίζει την παροχή των βασικών ημερήσιων γευμάτων των φιλοξενούμενων (πρωινό, 
γεύμα και δείπνο) με τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής τόσο κατά την παρασκευή όσο και κατά 
την προσκομιδή τους προς την εστίαση. 

 Να διαθέτει σύστηµα πυρασφάλειας (µέτρα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης) σύµφωνα  µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

 Να διαθέτει σύστηµα κεντρικής θέρµανσης που θα καλύπτει όλους τους χώρους. Σε περίπτωση 
απουσίας του, θα πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίζεται εναλλακτικά άλλος τρόπος θέρμανσης 
των χώρων του Ξενώνα 

 Να χωροθετείται σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας και να είναι προσβάσιμος με τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς 

 Θα απασχολεί  εννιά (9) άτομα προσωπικό με ενδεικτική κατανομή: 1 κοινωνικό λειτουργό, 1 
ψυχολόγο, 1 σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, 1 νοσηλευτή, 1 διοικητικό 
προσωπικό, 2 άτομα καθαριότητας, 1 φύλακα και 1 μάγειρα (εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες 
εγκαταστάσεις) 

 Λειτουργεί σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 

 Υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών. 

 Να διαθέτει σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (διαμένοντες και χρόνος 
διαμονής, υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν)  

 Να διαθέτει χώρους γραφείων, χώρο υγιεινής ασθενών σύμφωνα με τις οριζόμενες υγειονομικές 
προδιαγραφές, χώρους υγιεινής για το προσωπικό, φύλαξης ειδών καθαριότητας και 
αποθήκευαης υλικών. 

 Φέρει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στο 
πλαίσιο της παρούσας. Για την παραγωγή της πινακίδας χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το 
πρότυπο που διανέμεται από τον Εθνικό Μηχανισμό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

 Εποπτεύεται από τους επόπτες Υγείας της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας. 
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 Υποστηρίζει ενέργειες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων.  

Ειδικότερες προδιαγραφές για τον Ξενώνα προσωρινής / μεταβατικής φιλοξενίας 

Α. Ασφάλεια εγκαταστάσεων: 

 Κάθε ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να διαθέτει αυτόματο διακόπτη διαρροής, 
ευαισθησίας 30mA, ο οποίος θα προστατεύει όλες τις γραμμές του. 

 Η εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης πρέπει να διαθέτει διάταξη 
περιορισμού της θερμοκρασίας, κατάλληλα ρυθμισμένη, έτσι ώστε να μην 
υπερβαίνει τους 40ο C. 

 Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται συσκευές παρασκευής φαγητού που 
λειτουργούν με αέριο (υγραέριο ή φυσικό αέριο), θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη 
βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου στην περίπτωση έλλειψης φλόγας. 

 

Β. Απαιτήσεις σε χώρους: Σχετικά με την λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις σε χώρους και 
εξοπλισμό, οι Φορείς θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι Μονάδες να εναρμονίζονται με τα 
αναφερόμενα στην Απόφαση Α3α/οικ. 876, ΦΕΚ 661/Β/23-05-2000. Οι περιγραφές που 
ακολουθούν, είναι συμπληρωματικές της Απόφασης Α3α/οικ. 876 και αναφέρονται στο 
τυπικό σχήμα του Ξενώνα. Οι δυνατότητες που το κτίριο προσφέρει θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν λύσεις που καλύπτουν ή και υπερβαίνουν το τυπικό αυτό σχήμα. 

 

β.1. Καθιστικό και Τραπεζαρία: Οι χώροι αυτοί, αν είναι δυνατόν, να βρίσκονται σε συνέχεια 
και να έχουν δυνατότητα ενοποίησης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μικρές 
εκδηλώσεις, γιορτές κλπ.  

β.2. Κουζίνα: Θα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις και εξοπλισμό ώστε να μπορούν οι 
ένοικοι να συμμετέχουν στην προετοιμασία του πρωινού και του φαγητού.  

Ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν: 12,00 μ2. 

Στην περίπτωση ανάπτυξης σε ορόφους, ο κάθε όροφος μπορεί να εξυπηρετείται από 
μικρότερο των 12,00 μ2 χώρο κουζίνας. 

 β.3. Υπνοδωμάτια και χώροι υγιεινής:  

Τα υπνοδωμάτια θα είναι κυρίως δίκλινα με περιορισμένο αριθμό μονόκλινων. Τα τρίκλινα 
υπνοδωμάτια θα πρέπει να αποφεύγονται (εκτός από τις περιπτώσεις φιλοξενίας 
οικογενειών). Στο κάθε υπνοδωμάτιο θα υπάρχει, εκτός από το κρεβάτι, ντουλάπα για τον 
προσωπικό ιματισμό και κομοδίνο.   

Για κάθε 5 άτομα, απαιτείται ένας χώρος υγιεινής (WC / Λουτρό).  

 

Πληροφόρηση 

Δ. Γραφεία Διαμεσολάβησης 

Χρηματοδότηση της Ίδρυσης νέων ή της λειτουργίας υπαρχόντων γραφείων Διαμεσολάβησης στη 
βάση των παρακάτω κοινών προδιαγραφών.  

 Παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σε τουλάχιστον 200 άπορους, άνεργους και άστεγους κάθε 
μήνα, σχετικά με τις δομές που μπορούν να απευθυνθούν προκειμένου να ωφεληθούν από τις 
δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται.  

 Παρέχει υπηρεσίες καταγραφής αστέγων αρχικά σε επίπεδο Δήμου Αθηναίων και δευτερευόντως 
σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής, δημιουργώντας τον ανάλογο υποστηρικτικό μηχανισμό 

 Θα απασχολεί πέντε (5) άτομα προσωπικό - 4 άτομα με ειδικότητες στις 
ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες με εμπειρία σε κοινωνικές δράσεις και ένα διοικητικό 
στέλεχος. 
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 Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9:00π.μ. – 17:00μ.μ. 

 Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

 Φέρει ειδική κοινή σήμανση (πινακίδα) με τις υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές που λειτουργούν στο 
πλαίσιο της παρούσας. Για την παραγωγή της πινακίδας χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το 
πρότυπο που διανέμεται από τον Εθνικό Μηχανισμό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

 Υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών. 

 Διαθέτει σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής (αριθμός ωφελουμένων, υπηρεσίες 
που παρασχέθηκαν). 

 Υποστηρίζει ενέργειες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων.  

 Υλοποιεί ενέργειες με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική και ένταξη των ωφελουμένων  
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