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ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) :  5043329 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.) :  

3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :  

4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :  ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ( στα αγγλικά )  :SERVICES AND STRUCTURES NETWORK FOR COMBATING ADDICTIONS

6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ : ΟΧΙ 7. ΚΚΑ (CCI) : 

8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΕΡΓΟ/PHASING : ΟΧΙ

9. Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ : ΟΧΙ 10. ΚΚΑ (CCI) :  

11. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ: ΟΧΙ

12. Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ : ΟΧΙ

13. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΧΙ

14. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  πλην Κρατικής Ενίσχυσης

17. Η πράξη υλοποιείται πλήρως ή μερικώς είτε από κοινωνικούς εταίρους  ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) ΟΧΙ

18. Η πράξη αφορά (υποστηρίζει) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο ΝΑΙ

19. Η πράξη συμβάλλει στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση ΟΧΙ

20. Μέτρηση Δεικτών Φορέων (Αριθμός έργων - ΕΚΤ) ανά: Πράξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

21. Α.Α. ΤΔΠ: 1.0 22. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Αρχική

I. ΑΡΙΘΜΟΣ II. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

23. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ / ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

24. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/ ΕΦ 15/03/2019

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΑΙΤΙΕΣ/ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
(συμπληρώνεται από ΔΑ)

31. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 32. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
[ ] [ ]
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 ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ– ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
(ΟΚΑΝΑ)   2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 6213153

10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
ΑΒΕΡΩΦ 21, ΑΘΗΝΑ, T.K. 104 33
 

11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 010-8898200  12. E-MAIL: president@okana.gr

13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:      

 

15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΓΚΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 

16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΒΕΡΩΦ 21
18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-8898260 19. E-MAIL: okana@okana.gr

20. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
(ΟΚΑΝΑ) 21. ΚΩΔΙΚΟΣ: 6213153

22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΒΕΡΩΦ 21, ΑΘΗΝΑ, T.K. 104 33
23. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 010-8898200 24. E-MAIL: president@okana.gr

25. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(ΟΚΑΝΑ) 26. ΚΩΔΙΚΟΣ: 6213153

27. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
28. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΒΕΡΩΦ 21
29. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-8898260 30. E-MAIL: okana@okana.gr

31. ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 32. ΚΩΔΙΚΟΣ: 2010010

33. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗ, T.K. 22100
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ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1. ΤΙΤΛΟΣ  : Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 2. ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΕΛ60 

3. ΦΟΡΕΑΣ : 2040121-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
4. ΦΟΡΕΑΣ : Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5. ΚΩΔ.:2040121
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ
7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2713601387 8. E-MAIL: sxygou@mou.gr

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
9. ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΡΑΞΗ :   OXI 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ:. 
11. ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ:           OXI

12. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ I.ΚΩΔΙΚΟΣ II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
III.ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΝΟΜΟΣ
ΟΤΑ

48 Πελοποννήσου 100

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  2014 - 2020

14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15.ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16. ΤΑΜΕΙΟ 17. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

18. ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

12-Πελοπόννησος
2Α-Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 
ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση 

ΕΚΤ Μετάβαση 100,00  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

I. ΚΩΔΙΚΟΣ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 07 Δεν εφαρμόζεται 

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

 

22. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9iv 

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

23. ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ  ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ 2A6.1 Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη 
φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

I. ΚΩΔΙΚΟΣ II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

III.% ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
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24. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 112

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

100,00 

25. ΔΡΑΣΗ 9.iv.6(2Α) Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των 
Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 100,00 

26. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 01 Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 100,00 

27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 01 Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: 

πληθυσμός άνω των 50 000) 30,00 

27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 02 Μικρές αστικές περιοχές (μεσαία πυκνότητα κατοίκησης: 

πληθυσμός άνω των 5 000) 40,00 

27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 03 Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες) 30,00 

28. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤ 08 Δεν εφαρμόζεται 100,00 

29. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 20 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 100,00 
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ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά 
χαρακτηριστικά αυτής) 

Η Πράξη αποτελείται από 3 Υποέργα: Υπ1: Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου (ΠΚ): στοχεύει στην παροχή 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με 
τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ κ.ά.) και την παραπομπή σε πιο 
εξειδικευμένες δομές (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, κ.λ.π.), εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, με άμεσο ετήσιο κόστος 109.600€. Υπ2: Κινητή Μονάδα: θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο ΠΚ και θα στοχεύει 
στην παρέμβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού. Θα απευθύνεται στον πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, με άμεσο
ετήσιο κόστος 115.000€ συμπεριλαμβανομένου και της χρηματοδοτικής μίσθωσης του αυτοκινήτου. Υπ3: Πρόγραμμα 
Υπηρεσιών Πρόληψης: αφορά σε μια συντονισμένη προσπάθεια που εστιάζεται στην έγκαιρη εφαρμογή ουσιαστικών και 
στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες των συνανθρώπων μας, στην παροχή προσβάσιμων και επιστημονικά 
τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και στην προώθηση υγιών μορφών ψυχαγωγίας. Το Υπ3 θα ενισχύσει αφενός τη δράση των ΚΠ 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αφετέρου θα συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και 
των αναγκών του στο εύρος της Περιφέρειας, με άμεσο ετήσιο κόστος 200.000€. Περιλαμβάνει δύο (2) επιμέρους δράσεις: Δράση
1: Υπηρεσίες Πρόληψης:Οι υπηρεσίες θα βασίζονται σε δεοντολογικά ορθές και βιώσιμες παρεμβάσεις που θα 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ψυχοκοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού.Η αποτύπωση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας 
θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας 
Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ) και ειδικότερα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 
Ναρκωτικά (ΕΚΠΤΕΠΝ). Δράση 2: Διασύνδεση ΚΠ με ΠΦΥ – Συμβουλευτικός Σταθμός: Ενέργεια 2α. Διασύνδεση Κέντρων 
Πρόληψης και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ): Είναι αναγκαία η ενίσχυση της δικτύωσης με τοπικούς φορείς, την 
πανεπιστημιακή κοινότητα και με τις δομές ΠΦΥ. Για την διασύνδεση με την ΠΦΥ είναι σημαντικός ο καθορισμός Ενιαίας 
Ταυτότητας της οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΠ καθώς και η ίδρυση και λειτουργία ενός Δικτύου Διασύνδεσης Παραπομπής 
που θα υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά μέσα, θα αποσαφηνίζει τις δομές αναφοράς και τις διόδους επικοινωνίας, διασφαλίζοντας 
την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Η προτεινόμενη δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου και ειδικότερα με το Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολής. Ενέργεια 2β. Υποστήριξη Συμβουλευτικού Σταθμού 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Στόχος είναι η καθολική κάλυψη του φοιτητικού του πληθυσμού σε 
θέματα που αφορούν στη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη φοιτητών. Η δράση αυτή, αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την 
ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και την δυνατότητα 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών από όλες τις Σχολές και τα Τμήματα. Η περιγραφή της λειτουργίας 
κάθε δομής αλλά και ο διαμορφωμένος προϋπολογισμός περιγράφεται αναλυτικότερα σε συνοδευτικό έγγραφο υπό την κατηγορία 
«Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός».
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2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Ο δικαιούχος καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης θα εφαρμόσει το 
Σχέδιο Δημοσιότητας και Επικοινωνίας που έχει εκπονήσει σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που ορίζονται για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και 
περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες:

•   Ενέργειες πληροφόρησης (σχεδιασμός, έκδοση και διανομή ενημερωτικών 
δελτίων - περιοδικών, οργάνωση και στήριξη της λειτουργίας γραφείου 
πληροφόρησης (Info desk), σχεδιασμός  – παραγωγή – διανομή ηλεκτρονικού 
υλικού, σχεδιασμός, έκδοση και διανομή εκδόσεων έντυπου υλικού ενημέρωσης 
και πληροφόρησης, δημοσιοποιήσεις – ανακοινώσεις - προσκλήσεις στον τύπο, 
εκπαιδευτικά προγράμματα, κινητές μονάδες ενημέρωσης κ.α.)

•   Ενέργειες δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ (τύπος, 
ραδιόφωνο, τηλεόραση), τηρουμένων των διατάξεων του σχετικού θεσμικού 
πλαισίου για τα ΜΜΕ.

•   Ενέργειες προώθησης (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, workshops, διαλέξεις, 
συμμετοχή σε εκθέσεις, αξιοποίηση εθίμων και πολιτιστικών γεγονότων, 
αξιοποίηση παράλληλων γεγονότων, ειδικές        επικοινωνιακές ενέργειες κ.α.)

•   Διακρατικές Επισκέψεις μελέτης και συναντήσεις με φορείς για τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών

•   Ενέργειες γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων (συνεντεύξεις τύπου, 
έκδοση δελτίων τύπου, ανακοινώσεις στον τύπο, κατάρτιση διευθυνσιολογίων 
και ανάπτυξη μηχανισμού περιοδικών και 

    μαζικών αποστολών μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
προσέγγιση και συνεργασίες με φορείς πληροφόρησης ώστε να προκύψουν 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα κ.α.).
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ήτων επιμέρους υποέργων αυτής, 
με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Ο ΟΚΑΝΑ έχει εκπονήσει μεθοδολογικό πλαίσιο διοίκησης έργου όπου αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες υλοποίησης της
Πράξης, το οποίο και επισυνάπτεται. Συνοπτικά η συνολική επιστημονική εποπτεία, καθοδήγηση και διασφάλιση της ποιότητας για
όλες τις δράσεις υλοποίησης του έργου είναι αρμοδιότητα Διεπιστημονικής Ομάδας που θα συγκροτηθεί για την υλοποίηση της
Πράξης από εξειδικευμένα στελέχη του φορέα και των συνεργαζομένων φορέων. Το έργο της Διεπιστημονικής Ομάδας Διοίκησης
Έργου θα είναι: • Επιστημονική εποπτεία της εύρυθμης οργάνωσης των προτεινομένων παρεμβάσεων και λειτουργίας των
υφισταμένων ή/και νέων δομών και υπηρεσιών • Συναντήσεις εργασίας για την επιστημονική καθοδήγηση των στελεχών που
εμπλέκονται στην υλοποίηση των δράσεων • Εκπόνηση κριτηρίων επιλογής του νέου ή υφιστάμενου προσωπικού που θα
εμπλακούν στην υλοποίηση των Δράσεων • Εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης των προτεινομένων παρεμβάσεων που θα
υλοποιηθούν • Σχεδιασμό του Εκπαιδευτικού Προγράμματος (workshop) των στελεχών που θα εμπλακούν στην υλοποίηση των
Δράσεων • Διαδικασίες προμήθειας και αποθήκευσης υλικοτεχνικής υποδομής για τις ανάγκες των επιμέρους Δράσεων • Εκπόνηση
τριμηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων προς την Δ/νση Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ Το έργο της Ομάδας αρχίζει από
την έκδοση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και ολοκληρώνεται με την κατάθεση Δελτίου Ολοκλήρωσης Πράξης στο ΟΠΣ.
Η μεθοδολογία εκπόνησης του έργου της ΔΟΔΕ περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους συλλογικά όργανα. Κοινή Επιτροπή
Διοίκησης (Κ.Ε.Δ) Αρμοδιότητα της ΚΕΔ είναι ο Συντονισμός, η Εποπτεία και η Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του
προτεινόμενου έργου και αναφέρεται απευθείας στη Διαχειριστική Αρχή που έχει εκδώσει απόφαση ένταξης για αυτό. Τα μέλη που
αποτελούν την ΚΕΔ θα συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι αργότερα των έξι (6) μηνών. Η ΚΕΔ θα είναι υπεύθυνη
για την υλοποίηση του κάθε Υποέργου, Δράσης και Ενέργειας στο πλαίσιο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος. Επιπρόσθετα ο
Υπεύθυνος Πράξης: • Φέρει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού, κατεύθυνσης και ποιοτικού ελέγχου της Πράξης • Καταρτίζει το
χρονοδιάγραμμα της Πράξης • Εντοπίζει προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση της Πράξης και προβαίνει σε
ανάλογες διορθωτικές παρεμβάσεις, • Παρακολουθεί και διασφαλίζει την άρτια εφαρμογή της μεθοδολογίας της Πράξης. Τέλος ο
Υπεύθυνος της Πράξης έχει την συνολική αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών,
συλλογικών οργάνων και φυσικών προσώπων, συνεργάζεται με αυτούς και συνυπογράφει μαζί με τον νόμιμο εκπρόσωπο του
Δικαιούχου το Τ.Δ.Π., αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται σε
αυτό. Επιστημονική Επιτροπή 'Έργου (Ε.Ε.Ε.) Η Επιστημονική Επιτροπή Έργου (Ε.Ε.Ε.) είναι υπεύθυνη για την Επιστημονική
εποπτεία της εύρυθμης οργάνωσης και λειτουργίας των προτεινόμενων έργων, την Υλοποίηση του Έργου και την τήρηση του
προτεινομένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων και ενεργειών και αποτελείται από Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων με αυξημένα προσόντα και πολυετή εξειδικευμένη εμπειρία παρέχοντας τις γνώσεις τους καθ'όλη την διάρκεια
υλοποίησης του έργου. Η επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι αργότερα των δύο (2) μηνών. Επιτροπή
Διοικητικού Συντονισμού (Ε.Δ.Σ.) Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Επιτροπή Διοικητικού Συντονισμού (Ε.Δ.Σ.) υποστηρίζει την Ε.Ε.Ε.
και σε στενή συνεργασία με την Κ.Ε.Δ. είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή διαχείριση, την υποβολή εκθέσεων ελέγχου και
παρακολούθησης του έργου

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Τα παραδοτέα ανά Υποέργο είναι τα εξής:

Υποέργο 1: Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου (ΠΚ)
Π1: Εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας Δομής
Π2: Αρχείο Ωφελουμένων (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
Π3: Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους
Π4: Τριμηνιαία απολογιστική έκθεση παροχής

Υποέργο 2: Κινητή Μονάδα
Π1: Εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας Κινητής Μονάδας
Π2: Αρχείο Ωφελουμένων (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
Π3: Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους
Π4: Τριμηνιαία απολογιστική έκθεση παροχής

Υποέργο 3: Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης

Δράση 1 – Υπηρεσίες Πρόληψης
Π1: Διερεύνηση και αποτύπωση υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών ψυχοκοινωνικής υγείας
Π2: Σχέδιο Δράσης Υλοποίησης του Υποέργου Π3: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ομάδες - στόχο
Π4: Ανάπτυξη ενημεωτικού υλικού ανά ομάδα - στόχο
Π5: Απολογιστικές εκθέσεις υλοποίησης των δράσεων
Π6: Έντυπο και ψηφιακό υλικό δράσεων

Δράση 2 – Ενέργεια 2α Διασύνδεση με ΠΦΥ
Π1: Εγχειρίδιο για την Λειτουργική Διασύνδεση των δομών με τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ, της ΠΦΥ, των
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και άλλων φορέων (π.χ. ΠΦΥ,ΤΕΠ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΥΛΗ κ.ά.)
Π2: Εγχειρίδιο Δημιουργίας Δικτύου Διασύνδεσης/Παραπομπής μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
Π3: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος (workshop) των στελεχών τόσο των ΚΠ όσο και άλλων εμπλεκόμενων φορέων

Δράση 2 – Ενέργεια 2β Συμβουλευτικός Σταθμός
Π1: Αρχείο Ωφελουμένων (έντυπα ΚΑΙamp; ηλεκτρονικά)
Π2: Ατομικές εκθέσεις στελεχών για παροχή υπηρεσιών προς ωφελούμενους
Π3: Τριμηνιαία απολογιστική έκθεση παροχής υπηρεσιών
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5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις 
οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης ,αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

Η εξάρτηση από ουσίες, νόμιμες ή παράνομες ή από συμπεριφορές, επηρεάζει σημαντικά τις ζωές πολλών συνανθρώπων μας. Ως 
συνοδευτικό της εξάρτησης ή του εθισμού, πάντα χρησιμοποιείται η λέξη «ναρκωτικά». Ο όρος αυτός στην πραγματικότητα 
αποδίδει την έννοια των παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών και εμπεριέχει πολλές και διαφορετικές ουσίες. Υπάρχουν, όμως, και 
οι ψυχοδραστικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι παράνομες, όπως π.χ. ο καπνός και το αλκοόλ. Σήμερα, εκτός από τις ουσίες που 
γνωρίζαμε ως παράνομες, βλέπουμε να εμφανίζονται με ραγδαίους ρυθμούς και νέες μορφές εξάρτησης, όπως είναι η ενασχόληση 
με τα τυχερά παιχνίδια ή η υπερβολική χρήση του διαδικτύου, φαινόμενα που γεννούν νέες προκλήσεις τόσο σε επίπεδο χάραξης 
και εφαρμογής πολιτικών. Η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για αντιμετώπιση του φαινομένου της ουσιοεξάρτησης, από 
νόμιμες, ή παράνομες ουσίες δεν μπορεί να αποτελεί αποτέλεσμα παρά μόνο μιας βαθιάς συμμετοχικής διαδικασίας της κοινωνίας 
και των θεσμών που τη συνθέτουν. Η προτεινόμενη Πράξη αφορά σε μια συντονισμένη προσπάθεια που εστιάζεται στην έγκαιρη 
εφαρμογή ουσιαστικών και στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες των συνανθρώπων μας, στην παροχή προσβάσιμων 
και επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και στην προώθηση υγιών μορφών ψυχαγωγίας και διασκέδασης των ανθρώπων, 
μακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις που τους εγκλωβίζουν. Πέραν αυτού ο ΟΚΑΝΑ ως Στρατηγικός Φορέας κατά των 
Εξαρτήσεων με πανελλαδική εμβέλεια, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να διασφαλίσει 
την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των παρεμβάσεων αλλά και να προσδώσει προστιθέμενη αξία στα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα. (βλ. συνημμένο 03 "Αρμοδιότητα Δικαιούχου"). Οι επιμέρους συνεργασίες τόσο με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
αλλά το ΕΠΙΨΥ - ΕΚΤΕΠΝ θα διασφαλίσουν την αποτύπωση των αναγκών σε πολύ τοπικό επίπεδο (Νομού, Πόλης και Γειτονιάς) 
για κάθε είδους εξαρτητικής συμπεριφοράς αλλά και παραγόντων που μπορεί να τις προκαλέσουν. Η γνώση αναφορικά με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζει η εκάστοτε τοπική κοινωνία θα στοιχειοθετήσει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών 
δράσεων που θα απευθύνονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση των καταγεγραμμένων προβλημάτων και θα καλύψει τρέχουσες 
ή/και αναδυόμενες ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού της Περιφέρειας.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Κύριος Έργου και Εταίροι) καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης θα εφαρμόσουν Σχέδιο
Δημοσιότητας και Επικοινωνίας που έχει εκπονήσει ο ΟΚΑΝΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται για τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες: • Ενέργειες πληροφόρησης (σχεδιασμός, έκδοση
και διανομή ενημερωτικών δελτίων - περιοδικών, οργάνωση και στήριξη της λειτουργίας γραφείου πληροφόρησης (Info desk),
σχεδιασμός – παραγωγή – διανομή ηλεκτρονικού υλικού, σχεδιασμός, έκδοση και διανομή εκδόσεων έντυπου υλικού ενημέρωσης
και πληροφόρησης, δημοσιοποιήσεις – ανακοινώσεις - προσκλήσεις στον τύπο, εκπαιδευτικά προγράμματα, κινητές μονάδες
ενημέρωσης κ.α.) • Ενέργειες δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση), τηρουμένων
των διατάξεων του σχετικού θεσμικού πλαισίου για τα ΜΜΕ. • Ενέργειες προώθησης (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, workshops,
διαλέξεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, αξιοποίηση εθίμων και πολιτιστικών γεγονότων, αξιοποίηση παράλληλων γεγονότων, ειδικές
επικοινωνιακές ενέργειες κ.α.) • Διακρατικές Επισκέψεις μελέτης και συναντήσεις με φορείς για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και
καλών πρακτικών • Ενέργειες γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων (συνεντεύξεις τύπου, έκδοση δελτίων τύπου, ανακοινώσεις
στον τύπο, ανάπτυξη μηχανισμού περιοδικών και μαζικών αποστολών μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
προσέγγιση και συνεργασίες με φορείς πληροφόρησης ώστε να προκύψουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα κ.α.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Κατά την πρόσληψη του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις προτεινόμενες δράσεις καθώς και κατά την επιλογή τους, δεν 
υπάρχουν κριτήρια που να σχετίζονται με το φύλο, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών 
σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενες δράσεις απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό αλλά και σε 
ειδικές ευάλωτες ομάδες (χρήστες ουσιών, μετανάστες, άνεργους κ.α.) με στόχο την ενημέρωση, υποστήριξη, συμβουλευτική και 
διασύνδεσή τους με υπηρεσίες υγεία και πρόνοιας ή άλλες εξειδικευμένες δομές.

8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, 
ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Κατά την πρόσληψη του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις προτεινόμενες δράσεις καθώς και κατά την επιλογή τους, δεν
υπάρχουν κριτήρια που να σχετίζονται με το φύλο, την καταγωγή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την ηλικία ή την ύπαρξη αναπηρίας,
το γενετήσιο προσανατολισμό, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενες δράσεις
απευθύνονται και εξυπηρετούν τον γενικό πληθυσμό και ανταποκρίνονται στις όλο και αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες ανθρώπων
που αντιμετωπίζουν ζητήματα εξάρτησης αλλά και ευρύτερων προβλημάτων σε επίπεδο συμβουλευτικής και καθοδήγησης με στόχο
την ενίσχυση και την κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων ανθρώπων, την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και
της προώθησης ίσων ευκαιριών με τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε προσιτές υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κάθε ατόμου στην
κοινότητα.

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Στις προτεινόμενες δράσεις θα ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) καθώς
και όλων των εμποδιζομένων ατόμων.

10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Η πράξη είναι ουδέτερη περιβαλλοντικά καθώς οι όποιες τεχνικές/κατασκευαστικές εργασίες αφορούν την εσωτερική διαρρύθμιση
των κτιρίων θα διαθέτουν τις απαιτούμενες από τον νόμο οικοδομικές προδιαγραφές.
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ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΟΥ ΕΠ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος  ή / και τηςαποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την
προτεινόμενη πράξη) :

Η κατακόρυφη αύξηση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναδείξει το πρόβλημα των εξαρτήσεων σε ένα 
καίριο κοινωνικό πρόβλημα. Η παραγωγή, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών και εξαρτησιογόνων ουσιών είναι ένα φαινόμενο άμεσα 
συναρτούμενο με την εξέλιξη της οικονομικής, πολιτισμικής και κοινωνικής κατάστασης της κοινωνίας παγκοσμίως. Η ενίσχυση του 
παγκόσμιου μεταναστευτικού ρεύματος ειδικά αυτή την περίοδο στη χώρα μας, η ραγδαία ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας 
και η διάδοση του καταναλωτικού τρόπου ζωής, παρουσιάζουν νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, αλλά και νέους κινδύνους στον αγώνα
που καταβάλουν οι σύγχρονες κοινωνίες για την καταπολέμηση της εξάρτησης. Η διαιώνιση του φαινόμενου σχετίζεται άμεσα με την 
εμφάνιση νέων πηγών προσφοράς και νέων μεθόδων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αλλά και με την εξέλιξη της ζήτησης που 
υποστηρίζεται από νέες πολιτισμικές και κοινωνικές αξίες που ευνοούν την χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, 
όπως αναφέρθηκε, η αύξηση των μεταναστευτικών/ προσφυγικών ροών στη χώρα μας και ο πιθανός εγκλωβισμός των μεταναστών/
προσφύγων στα αστικά κέντρα αποτελούν συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση και ανάπτυξη ενός καινούριου διπλά ευάλωτου 
πληθυσμού: τους εξαρτημένους μετανάστες. Οι εξαρτήσεις είναι ένα βαθύτατα κοινωνικό πρόβλημα, καθώς πέραν των επιβλαβών 
επιδράσεων στον ίδιο το χρήστη, έχει παράλληλα και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον του χρήστη και στο κοινωνικό σύνολο. 
Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται πολυάριθμα ατυχήματα, αυτοκτονίες, εγκληματικότητα, αποχή από την εργασία και μείωση 
παραγωγικότητας, διάλυση οικογενειών, δυσμενείς επιδράσεις στην ανάπτυξη των παιδιών με ναρκομανείς γονείς κ.λπ. Τα 
προβλήματα αυτά οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο, που επιδεινώνει και το ίδιο το πρόβλημα της προβληματικής χρήσης, 
δημιουργώντας κρίση στον κοινωνικό ιστό, η οποία διακυβεύει την αρχή της ισονομίας, την κοινωνική συνοχή και τον παραγωγικό 
ιστό της χώρας μας. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται αποσκοπούν στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών του 
περιθωριοποιημένου πληθυσμού των χρηστών, στην πρόληψη της διάδοσης νοσημάτων όπως οι ηπατίτιδες, το AIDS κ.α., καθώς 
και στη κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης τους.

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που 
αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Η εξάρτηση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που χρήζει θεραπείας με την ευρεία έννοια του όρου, η οποία επηρεάζει τη
λειτουργία του εγκεφάλου και τη συμπεριφορά. Αυτό αποτελεί ένα βαρύ φορτίο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με όρους πρόληψης
θεραπείας και φροντίδας των διαταραχών καθώς και των προβλημάτων υγείας που επιφέρει η χρήση. Η ουσιοεξάρτηση και η χρήση
παράνομων ναρκωτικών σχετίζονται με προβλήματα υγείας, με τη φτώχεια, τη βία, την εγκληματική συμπεριφορά και τον κοινωνικό
αποκλεισμό. Τα προβλήματα υγείας είναι πολλαπλά, με αιχμή τα αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα (το HIV/AIDS, τις ηπατίτιδες
Β και C, κλπ.), γεγονός που αυξάνει τις δαπάνες υγείας.
Εκτός από το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και οποιοδήποτε άλλο κόστος σχετικό με της συνέπειες της χρήσης, η
ουσιοεξάρτηση εμπεριέχει και κοινωνικό κόστος, όπως η μείωση της παραγωγικότητας και του οικογενειακού εισοδήματος, η βία, τα
ζητήματα ασφάλειας και τα ατυχήματα στο δρόμο ή στην εργασία, καθώς και η σχέση της με τη διαφθορά. Όλα αυτά καταλήγουν σε
δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος και σε μια απαράδεκτη σπατάλη ανθρώπινων πόρων.

Τα εξαρτημένα άτομα έχουν ένα χαρακτηριστικό που τα ομαδοποιεί και κατά συνέπεια τα διαφοροποιεί από τον γενικό πληθυσμό:
αυτό της εξάρτησης, δηλ. της καταναγκαστικής επιθυμίας για πρόσληψη της ουσίας εξάρτησης ή την επανάληψη της εξαρτητικής
συμπεριφοράς. Η διαφοροποίηση αυτή πυροδοτεί τον μηχανισμό του κοινωνικού στιγματισμού, όταν το διαφορετικό χαρακτηριστικό
επισκιάζει την υπόλοιπη ταυτότητα του ατόμου και γίνεται η κυρίαρχη εικόνα του. Επιπλέον, η προκατάληψη και ο φόβος, που
συνοδεύουν τον στιγματισμό, περιθωριοποιούν ακόμη περισσότερο τα άτομα οδηγώντας τα σε ακόμη μεγαλύτερη απομόνωση, που
ούτως ή άλλως και η ίδια η εξάρτηση προκαλεί. Απομόνωση από την οικογένεια, την αγορά εργασίας, τον κοινωνικό περίγυρο. Ως εκ
τούτου η εφαρμογή συντονισμένων πολιτικών για αντιμετώπιση του φαινομένου της ουσιοεξάρτησης, από νόμιμες, ή παράνομες
ουσίες δεν μπορεί παρά να αποτελεί το αποτέλεσμα μόνο μιας βαθιάς συμμετοχικής διαδικασίας της κοινωνίας και των θεσμών που
τη συνθέτουν.

Η προτεινόμενη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που εντάσσονται στην πρόληψη, πολλαπλή παρέμβαση και
θεραπεία με απώτερο στόχο την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, τη μείωση της βλάβης και τη διασφάλιση του επιπέδου
υγείας περιθωριοποιημένων ομάδων πληθυσμού. Η καινοτομία της δε, συνίσταται στην διασύνδεση των υφιστάμενων αλλά και
νεοσύστατων δομών και υπηρεσιών, όπως αυτές προτείνονται στο παρόν Δελτίο, τόσο μεταξύ τους όσο και με το ΕΣΥ, βάσει του
αναθεωρημένου Πλαισίου Λειτουργίας Θεραπευτικών Δομών του ΟΚΑΝΑ, το οποίο είναι βασισμένο σε διεθνή πρότυπα
(UNODC/WHO, 2008) και βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Η προτεινόμενη Πράξη θα συμβάλλει στους ειδικούς στόχους και τους δείκτες αποτελεσματικότητας του Ε.Π. όπως αναφέρεται στην
πρόσκληση και ειδικότερα στην ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προκύψει στο τομέα των Εξαρτήσεων, λαμβάνοντας
υπόψη την γεωγραφική κάλυψη της Περιφέρειας, την ενίσχυση της δυνατότητας πλήρους απεξάρτησης, την κοινωνική επανένταξη
των απεξαρτημένων, την φροντίδα του ευάλωτου πληθυσμού και την υποστήριξη του κοινωνικού ιστού.

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:
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Τα επιδιωκόμενα οφέλη αφορούν τα άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή παρουσιάζουν άλλου τύπου εξαρτητικές
συμπεριφορές, τα άτομα του στενού τους περιβάλλοντος, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που ενδέχεται να αναπτύξουν
αντικοινωνικού τύπου συμπεριφορές (χρήση ουσιών, παραβατικότητα) και αναφορικά με τις υπηρεσίες πρόληψης το σύνολο του
πληθυσμού. Ειδικότερα ο ωφελούμενος πληθυσμός ανά Υποέργο έχει ως κάτωθι: Υποέργο 1 «Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου
Κέντρου (ΠΚ)»: Οι υπηρεσίες του Πολυδύναμου Κέντρου θα απευθύνονται σε υπο – ομάδες ατόμων που κάνουν χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και των οποίων οι ανάγκες δεν δύνανται να
καλυφθούν από δομές κλασικού τύπου που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, θα απευθύνονται σε άτομα που
αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης από νόμιμες ουσίες ή συμπεριφορές (αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο) ή κάνουν χρήση
παράνομων ουσιών αλλά παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας και άρα δε χρήζουν εντατικής παρέμβασης. Υποέργο 2:
«Κινητή Μονάδα»: Η συγκεκριμένη δράση αφορά στον ευρύτερο πληθυσμό και στοχεύει στην υποκίνηση για ένταξη σε θεραπευτικό
πλαίσιο ατόμων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές που διαβιούν
σε περιοχές εκτός του αστικού ιστού. Υποέργο 3: «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης»: Η προτεινόμενη δράση αφορά σε μαθητές,
γονείς, εκπαιδευτικούς, ομάδες της κοινότητας (αστυνομικούς, επαγγελματίες υγείας, στρατευμένους και στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων, κ.ά.) και αφορούν την πρόληψη της χρήσης ουσιών (νομίμων και παρανόμων), εξαρτητικών συμπεριφορών (διαδίκτυο ,
τζόγος), καθώς και ευρύτερα θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας όπως επιθετικότητα στα σχολεία και σχολικός εκφοβισμός (bulying),
υποστήριξη σε μεταβατικές φάσεις των παιδιών και την εφήβων, παραβατικότητα κ.α. Επιγραμματικά, οι προτεινόμενες δράσεις θα
απευθύνονται σε γονείς, μαθητές και εφήβους, στρατευμένους, αθλητικούς συλλόγους, επαγγελματίες που έρχονται σε άμεση επαφή
με το πρόβλημα (εκπαιδευτικούς, προπονητές, αστυνομικούς, επαγγελματίες υγείας, ιερείς, στρατιωτικούς κ.α.), ειδικές
πληθυσμιακές ομάδες (παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μειονοτικές ομάδες, φυλακισμένους κ.α.) και στην ευρύτερη κοινότητα.
Επιπλέον, μέσω της υποστήριξης του Συμβουλευτικού Σταθμού του Πανεπιστημίου, επιδιώκεται η καθολική κάλυψη του φοιτητικού
πληθυσμού σε θέματα που αφορούν στη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών μέσω ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και την δυνατότητα συμβουλευτικής και
ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών από όλες τις Σχολές και τα Τμήματα.

5. Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ:  ΟΧΙ

 
 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ  ΠΡΑΞΗΣ

6.  ΕΠ: 
Πελοπόννησος 7 ΑΞΟΝΑΣ:2Α 8. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ

9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9iv

10.ΚΩΔ. 11.ΔΕΙΚΤΗΣ 12.ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

13.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

14.ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

11205
Αριθμός ατόμων που 
ωφελούνται από υπηρεσίες 
υγείας για Εξαρτήσεις

Αριθμός Μετάβαση 1.500,00 750,00
750,00

CO22

Αριθμός έργων που αφορούν 
δημόσιες διοικήσεις ή 
δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο

Αριθμός Μετάβαση 1,00

 
 
 
 
 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ

6.  ΕΠ: 
Πελοπόννησος 7 ΑΞΟΝΑΣ:2Α 8. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ

9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9iv
9α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών 
υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

10.ΚΩΔ. 11.ΔΕΙΚΤΗΣ 12.ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

13.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

14.ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

11208

Ποσοστό των ατόμων που 
ωφελούνται από υπηρεσίες 
υγείας για εξαρτήσεις προς το 
σύνολο των ατόμων που 
αιτήθηκαν υπηρεσίες για 
εξαρτήσεις

Ποσοστό (%) Μετάβαση 35,00
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1

2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 6213153-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ
ΑΥΙΜ

5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  Κύριο Υποέργο

6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; ΟΧΙ

9. ΧΡΗΣΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
(ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
[ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]

ΟΧΙ 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) OXI

11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ 167

12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΟ

13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εκτέλεση Έργων με ίδια μέσα

14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ / 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
(ΜΗΝΕΣ)

02/09/2019 48

1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2

2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 6213153-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ
ΑΥΙΜ

5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  Κύριο Υποέργο

6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; ΟΧΙ

9. ΧΡΗΣΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
(ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
[ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]

ΟΧΙ 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) OXI

11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ 167

12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΟ

13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εκτέλεση Έργων με ίδια μέσα

14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ / 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
(ΜΗΝΕΣ)

02/09/2019 48

1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3

2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 6213153-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
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4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ
ΑΥΙΜ

5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  Κύριο Υποέργο

6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ; ΟΧΙ

9. ΧΡΗΣΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
(ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
[ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]

ΟΧΙ 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) OXI

11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ 167

12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΟ

13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εκτέλεση Έργων με ίδια μέσα

14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ / 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
(ΜΗΝΕΣ)

02/09/2019 48

18. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 48,00

19. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία):

 Το πλαίσιο υλοποίησης περιγράφεται στην σχετική Έγκριση Σκοπιμότητας της Πράξης από το Υπουργείο Υγείας, την πρόσκληση 
της οικείας Περιφέρειας (Πελοποννήσου) καθώς και από το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ορίζει την βασική αποστολή, οργάνωση και 
λειτουργία του ΟΚΑΝΑ.

20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ 02/09/2019 21.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 01/09/2023

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Tο Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης

του Φορέα :

με Κωδικό :    (  )

Ημ/νία υποβολής:
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ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1. Α/Α 2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
3. ΦΠΑ  

ΑΝΑΚΤΗ
ΣΙΜΟΣ

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

5. ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ (Που 
περιλαμβάν
εται στη 4)

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

8. %
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1

6213153-
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

(ΟΚΑΝΑ)

ΟΧΙ 328.767,00 0,00 328.767,00 0,00  

2

6213153-
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

(ΟΚΑΝΑ)

ΟΧΙ 375.042,00 0,00 375.042,00 0,00  

3

6213153-
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

(ΟΚΑΝΑ)

ΟΧΙ 600.273,00 0,00 600.273,00 0,00  

9. ΣΥΝΟΛΑ 1.304.082,00 0,00 1.304.082,00 0,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

13. ΜΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

14. ΣΧΟΛΙΑ

A. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

Α.1 -Άμεσες δαπάνες

i. Ποσό
χωρίς
ΦΠΑ

1.141.551,00 1.141.551,00 0,00

 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 1.141.551,00 1.141.551,00 0,00

B. ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Β.4.1 -ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) 
επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού 162.531,00 162.531,00 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΚΟΣΤΟΥΣ 162.531,00 162.531,00 0,00  

15. ΣΥΝΟΛΑ 1.304.082,00 1.304.082,00 0,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

16. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 17. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

18. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

19. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ (=17-
18)

20. ΣΧΟΛΙΑ

16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) 328.767,00 328.767,00 0,00

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
ΚΕΝΤΡΟ



Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Έντυπο:Ε.Ι.1_3 15/19
 

16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) 375.042,00 375.042,00 0,00

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) 600.273,00 600.273,00 0,00

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ

16.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.304.082,00 1.304.082,00 0,00

16.3 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

21. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1.304.082,00

22. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 23.  ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΑΝΕΙΟΥ

24. Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ  (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 
του καν. 1303/13): ΟΧΙ

25. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 
ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

26. ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%) ή

(1-ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) (%) 
100,00

27. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν 
υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013): 1.304.082,00

28. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

29.  ΕΤΟΣ 30. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 31. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 32. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

2019 50.000,00 50.000,00 0,00
2020 400.000,00 400.000,00 0,00
2021 400.000,00 400.000,00 0,00
2022 270.000,00 270.000,00 0,00
2023 184.082,00 184.082,00 0,00
33. ΣΥΝΟΛΟ 1.304.082,00 1.304.082,00 0,00
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ)

34. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ; ΟΧΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Β.4.1 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί
των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (<=
15%)

15 %
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρότασηείναι αληθή και ακριβή Ναι

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:

Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

α)
Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν 
χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο 
πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Ναι

β) Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά 
ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως). Ναι

γ)

Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία 
έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 
(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).

Ναι

δ1)
Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της διότι δεν προβλέπεται 
η επιβολή τελών που βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής,, την πώληση ή τη μίσθωση
γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες ή η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών.

Ναι

δ2.1)

Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των 
καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). 
      Τα παραγόμενα έσοδα δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου 
των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται

Δεν αφορά

δ2.2)
Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των 
καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). 
Τα παραγόμενα έσοδα υπάγονται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του.

Δεν αφορά

δ3)

Από την εν λόγω πράξη δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα, τα οποία δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να 
καθοριστούν εκ των προτέρων (σύμφωνα με το άρθρο 61(6) του Καν. 1303/2013). Στην περίπτωση αυτή θα 
δηλωθούν τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την 
προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ.

Δεν αφορά

δ4)
Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με 
το συνημμένο  «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» 
(όπου απαιτείται). 

Δεν αφορά

δ5)

Από την εν λόγω πράξη: (i) δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της
και (ii) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65(8) του Καν. 1303/13. Στην περίπτωση αυτή, τα καθαρά έσοδα που
δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον χρόνο ένταξης της πράξης θα δηλωθούν πριν την τελική πληρωμή των 
δαπανών της πράξης.

Δεν αφορά

ε)
Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της 
υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι που παρατίθεται στην Πρόσκληση 
και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.

Ναι

στ) Ο/Οι φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει/ουν  τη λειτουργία ή/ και 
συντήρηση του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης. Ναι

ζ) Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, 
έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης. Ναι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. ΚΩΔ. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ 4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ 5. ΣΧΟΛΙΑ

51069 44. Σχέδιο Δράσης ΝΑΙ -

51032 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την 
αρμοδιότητα του δικαιούχου ΝΑΙ -

51064 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού 
Οργάνου για την υποβολή της πρότασης ΝΑΙ -

51030 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα 
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης ΝΑΙ -

51030 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα 
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης ΝΑΙ -

51059
24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και 
σχετική τεκμηρίωση για υποέργα 
προμηθειών

ΝΑΙ -

51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -
51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -

51050 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός 
Δημοπράτησης ΝΑΙ -
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51047 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια 
μέσα ΝΑΙ -

51033 60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή 
και Διαδικασίες ΝΑΙ -

51034 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες 
διαχείρισης και υλοποίησης έργων ΝΑΙ -

51036 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην
υλοποίηση συναφών έργων ΝΑΙ -

51030 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα 
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης ΝΑΙ -

51053 33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της 
προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία ΝΑΙ -

51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -
51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -
51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -

51950 pdf Συστήματος ΝΑΙ - 101_5043329_65864_301_4
308053

51035 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου 
& Υοποίηση συναφών Έργων ΝΑΙ -

51047 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια 
μέσα ΝΑΙ -

51047 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια 
μέσα ΝΑΙ -

51047 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια 
μέσα ΝΑΙ -

51035 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου 
& Υοποίηση συναφών Έργων ΝΑΙ -

51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -
51065 25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους ΝΑΙ -

51053 33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της 
προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία ΝΑΙ -

51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -

51050 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός 
Δημοπράτησης ΝΑΙ -

51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -
51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -
51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -
51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -
51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -
51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -

51047 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια 
μέσα ΝΑΙ -

51047 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια 
μέσα ΝΑΙ -

51047 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια 
μέσα ΝΑΙ -

51050 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός 
Δημοπράτησης ΝΑΙ -

51050 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός 
Δημοπράτησης ΝΑΙ -

51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -

51950 pdf Συστήματος ΝΑΙ - 101_5043329_65864_304_4
906099

51950 pdf Συστήματος ΝΑΙ - 101_5043329_65864_304_4
905505

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ
Πράξη (MIS) 5043329
Δελτίο Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Έντυπο Ε.Ι.1_3
Έκδοση Δελτίου 1.0
Αριθμός Δελτίου 65864
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου Ελεγμένο
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Ημερομηνία συστήματος Κατάσταση δελτίου

05/07/2019 Ελεγμένο
05/07/2019 Υπό Επεξεργασία
05/07/2019 Ελεγμένο
04/07/2019 Υπό Επεξεργασία
15/03/2019 Υποβληθέν
06/03/2019 Υπό Υποβολή


