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ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) :  5070561 2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.) :  

3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :  

4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :  Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια 
Πελοποννήσου

5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ( στα αγγλικά )  :Providing Independent Living and Safe Aging Services for the Elderly in Peloponnese Region

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 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΠΑΝ : 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 19/08/2020

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 B: ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ– ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 2010010

10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
ΠΛ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗ, T.K. 22100
 

11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2713-601190  12. E-MAIL: grammateia@ppel.gov.gr

13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ     14.

 

15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 

16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ
18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2713610220 19. E-MAIL: diamantopoulosv@yahoo.com

16. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 17. ΚΩΔΙΚΟΣ: 2010010
18. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗ, T.K. 22100
19. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2713-601190 20. E-MAIL: grammateia@ppel.gov.gr

21. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 22. ΚΩΔΙΚΟΣ: 2010010

23. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, ΤΚ 22131, ΤΡΙΠΟΛΗ
25. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2713610220 26. E-MAIL: diamantopoulosv@yahoo.com

27. ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 28. ΚΩΔΙΚΟΣ: 2010010

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1. ΤΙΤΛΟΣ  : Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και  ασφαλούς γήρανσης 

ηλικιωμένων 2. ΚΩΔΙΚΟΣ: ΠΕΛ88 

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:  
7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 8.E-MAIL: 

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.12(2Α) Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς 
γήρανσης ηλικιωμένων 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) 20,00 

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

πληθυσμός άνω των 5 000) 20,00 

27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 03 Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες) 60,00 

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

29. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 20 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 100,00 



Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Έντυπο:Ε.Ι.1_3
Κωδικός MIS: 5070561 / 1.0 5/19

 

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

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

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης ηλικιωμένων ή και μοναχικών ατόμων που χρήζουν 
κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης. Η υπηρεσία παρέχεται από τη «Γενική Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας» που είναι η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η δράση αφορά 3.000 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, 
που ζουν μόνοι και/ ή χρόνιους πάσχοντες. Έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την υποβοήθηση της μοναχικής 
διαβίωσης τους και την ασφαλή τους γήρανση. Η υπηρεσία έχει διάρκεια τριάντα (30) μήνες και περιλαμβάνει: α) τη Λειτουργία 
κέντρου 24ης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων και β) την παρακολούθηση και τηλεειδοποίηση των 
ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών.
Η πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων δύο υποέργων :
ΥΠΟΕΡΓΟ 1-Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
Αφορά τη παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τη «Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας» της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και τις υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις και Τμήματα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 
έργου.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2-Παροχή υπηρεσιών 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
ΔΡΑΣΗ 1-Υπηρεσίες επιλογής ωφελούμενων και αποτίμησης αποτελεσμάτων του έργου
Αφορά τη παροχή υπηρεσιών προς τη «Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας» της ΠΠ και τις υπαγόμενες 
σε αυτή Διευθύνσεις και Τμήματα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής των ωφελούμενων του 
έργου. Περιλαμβάνονται:
1. Ενέργειες επικοινωνίας και προσέλκυσης ωφελούμενων 
2. Σχεδιασμός κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής ωφελούμενων
3.Μελέτη ανάλυσης χαρακτηριστικών και ανταπόκρισης των ωφελούμενων
ΔΡΑΣΗ 2- Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων.
Αφορά στη λειτουργία ενός Κέντρου 24ωρης Τηλεφωνικής Υποστήριξης, όπου για τριάντα (30) μήνες εξασφαλίζονται οι 
απαραίτητες υποδομές (χώρος λειτουργίας, τηλεφωνικό κέντρο, τηλεπικοινωνιακές και πληροφορικές υποδομές) και το αντίστοιχο 
προσωπικό, για τη παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης των ωφελούμενων της πράξης. Το προσωπικό του Κέντρου, που 
αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας,  είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, έχει άμεση
πρόσβαση στο αρχείο κάθε ωφελούμενου και ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη του. Ακόμα και αν ο ηλικιωμένος δεν 
είναι σε θέση να απαντήσει, η υπηρεσία ενεργοποιείται αυτόματα παρέχοντας αμέσως την αναγκαία βοήθεια (επικοινωνία με 
κάποιο εθελοντή γείτονα, μέλος της οικογένειάς του, καλείται ασθενοφόρο, η Άμεση Δράση ή η Πυροσβεστική). Περιλαμβάνονται:
1.Υπηρεσίες οργάνωσης και διαμόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς 
Γήρανσης Ηλικιωμένων
2.Υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων-ωφελούμενων των υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης 
και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων
3.Υπηρεσίες τηλεβοήθειας ηλικιωμένων-ωφελούμενων 
4.Υπηρεσίες διοίκησης του κέντρου και συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΔΡΑΣΗ 3 : Παροχή υπηρεσίας ενοικίασης ειδικών συσκευών παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης.
Αφορά την υλοποίηση εξειδικευμένης υπηρεσίας παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης μέσω ειδικών συσκευών οι οποίες 
παρέχονται και εγκαθίστανται στον ωφελούμενο από τον ανάδοχο του έργου. Περιλαμβάνονται:
1.Παροχή συσκευής παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης
2.Παροχή τηλεπ/κών υπηρεσιών 
3.Εγκατάσταση και επίδειξη συσκευής σε κάθε ωφελούμενο
4.Τεχνική υποστήριξη ωφελούμενων και προσωπικού 24ης εξυπηρέτησης
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2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Την πράξη θα υλοποιήσει η γενική διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΠ και περιλαμβάνει τις εξής 
ενέργειες:
1. Λειτουργία κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
εντάσσει στο σχεδιασμό της, την επιχειρησιακή λειτουργία ενός κέντρου 24ωρης τηλεφωνικής υποστήριξης, αποκτώντας με τη 
μορφή υπηρεσίας για είκοσι έξι μήνες τις απαραίτητες υποδομές, και ανθρώπινους πόρους για τη παροχή της υπηρεσίας 24ωρης 
τηλεφωνικής υποστήριξης σε 3000 ωφελούμενους. Το Κέντρο Διαχείρισης κλήσεων διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,
που έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο κάθε ηλικιωμένου και αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και 
ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυμία του ηλικιωμένου. Ακόμα και αν ο ηλικιωμένος δεν είναι σε θέση να 
απαντήσει, η υπηρεσία στέλνει αμέσως βοήθεια, κάποιο γείτονα, μέλος της οικογένειάς του, ασθενοφόρο, την Άμεση Δράση, την 
Πυροσβεστική.
2. Υπηρεσία συνεχούς κατ' οίκον παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης μέσω ειδικών συσκευών: Για την 24ωρη παρακολούθηση 
των ηλικιωμένων η ΠΠ θα κάνει χρήση για τριάντα μήνες εξειδικευμένης συνδρομητικής υπηρεσίας παρακολούθησης και 
τηλεειδοποίησης μέσω συσκευών κοινωνικής φροντίδας οι οποίες επικοινωνούν με το κέντρο 24ωρης διαχείρισης κλήσεων. Οι 
συσκευές θα χορηγούνται από τη Περιφέρεια με βάση δίκαια κοινωνικά, ιατρικά και οικονομικά κριτήρια στους δικαιούχους 
ηλικιωμένους. H παρακολούθηση αφορά, τα ακόλουθα συμβάντα: πτώση, αδιαθεσία ή πανικός, απομάκρυνση ηλικιωμένου. Η 
υπηρεσία περιλαμβάνει:
-Κατ' οίκον παρακολούθηση με κουμπί πανικού. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα κλήσης σε βοήθεια με το πάτημα ενός 
κουμπιού όταν χρειαστεί άμεση βοήθεια (κουμπί πανικού). Συνολικά 1.800 ωφελούμενοι.
-Κατ' οίκον παρακολούθηση με ανίχνευση πτώσης και κουμπί πανικού. Η παρεχόμενη συσκευή διαθέτει επιπλέον μηχανισμό
ανίχνευσης πτώσης και ελέγχου κίνησης ή ακινησίας των φορέα της. Συνολικά 900 ωφελούμενοι.
-Παρακολούθηση και εντοπισμό θέσης εκτός σπιτιού. Με χρήση της συσκευής είναι δυνατή η προβολή του ωφελούμενου σε 
γεωγραφικό χάρτη μέσω διαδικτύου και η αποστολή ειδοποίησης σε περίπτωση απομάκρυνσης από συγκεκριμένα όρια. Η 
συσκευή αυτή είναι χρήσιμη σε ασθενείς με άνοια , που συχνά απομακρύνονται λόγω απώλειας της μνήμης από την οικία τους και 
δεν μπορούν να βρεθούν. Συνολικά 300 ωφελούμενοι.

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων 
αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι 32 μήνες και περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων δύο υποέργων:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
ΦΑΣΗ 0- ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Για την υλοποίηση του υποέργου προβλέπεται η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
Περιλαμβάνονται το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης
νομικής δέσμευσης. Η συγκεκριμένη φάση διαρκεί 3 μήνες, οι οποίοι δεν υπολογίζονται στη συνολική διάρκεια του υποέργου. Η
ημερομηνία ανάληψης της νομικής δέσμευσης θεωρείται ως ο πρώτος μήνας υλοποίησης του υποέργου.
ΦΑΣΗ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του υποέργου είναι 32 μήνες. Η υλοποίηση του υποέργου
περιλαμβάνει τα ακόλουθα πακέτα εργασίας : ΠΕ.1 Διοικητική υποστήριξη.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Παροχή υπηρεσιών 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων
ΦΑΣΗ 0- ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: Για την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Περιλαμβάνονται το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης. Η συγκεκριμένη φάση διαρκεί 6 μήνες οι οποίοι δεν υπολογίζονται
στη συνολική διάρκεια υλοποίησης της πράξης. Η ημερομηνία ανάληψης της νομικής δέσμευσης θεωρείται ως ο πρώτος μήνας
υλοποίησης της πράξης (έναρξη έργου).
ΦΑΣΗ 1- Υπηρεσίες επιλογής ωφελούμενων και αποτίμησης αποτελεσμάτων του έργου. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της
φάσης είναι 32 μήνες. Η υλοποίηση της περιλαμβάνει τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:
-ΠΕ.1 Ενέργειες επικοινωνίας και προσέλκυσης ωφελούμενων. Ολοκληρώνεται σε 2 μήνες από την έναρξη του έργου.
-ΠΕ.2 Σχεδιασμός κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής ωφελούμενων. O σχεδιασμός των πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα μήνα από
την ανάληψη της νομικής δέσμευσης του έργου. Η αξιολόγηση των αιτήσεων που θα αποσταλούν στη Περιφέρεια θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την ανάληψη της νομικής δέσμευσης του έργου και πριν από την έναρξη της
επιχειρησιακής λειτουργίας της υπηρεσίας
-ΠΕ.3 Μελέτη ανάλυσης χαρακτηριστικών και ανταπόκρισης των ωφελούμενων. Διαρκεί τριάντα μήνες, όσο και η επιχειρησιακή
λειτουργία παροχής της υπηρεσίας
ΦΑΣΗ 2: Παροχή υπηρεσιών 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων. Η συνολική διάρκεια
υλοποίησης της φάσης είναι 32 μήνες. Η υλοποίηση της περιλαμβάνει τα ακόλουθα πακέτα εργασίας :
-ΠΕ.4 Υπηρεσίες οργάνωσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας. Αφορά το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την
προετοιμασία λειτουργίας της υπηρεσίας και έχει χρονική διάρκεια 2 μήνες.
-ΠΕ.5 Υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων-ωφελούμενων. Αφορά την επιχειρησιακή
λειτουργία της υπηρεσίας 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης η οποία ξεκινάει με τη λήξη του ΠΕ.4 και
διαρκεί 30 μήνες.
-ΠΕ.6 Υπηρεσίες διοίκησης του κέντρου 24ώρης υποστήριξης και υπηρεσίες συνεργασίας με τη Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Αφορά την διοίκηση και την διασφάλιση εγγυημένου επιπέδου της επιχειρησιακής λειτουργίας της υπηρεσίας 24ωρης
παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης η οποία ξεκινάει με την έναρξη του έργου του έργου και διαρκεί 32 μήνες.
-ΠΕ.7 Παροχή συσκευών παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης. Αφορά την υπηρεσία ενοικίασης και επιχειρησιακής λειτουργίας
των ειδικών συσκευών, η οποία ξεκινάει με τη λήξη του ΠΕ.4 και διαρκεί 30 μήνες.
-ΠΕ.8 Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες παρέχονται για 30 μήνες με έναρξη μετά την ολοκλήρωση
του ΠΕ.4.
-ΠΕ.9. Εγκατάσταση και επίδειξη συσκευής σε κάθε ωφελούμενο. Οι συσκευές πρέπει να είναι εγκατεστημένες στους
ωφελούμενους εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση της επιλογής των ωφελούμενων (ΠΕ.2)
-ΠΕ.10 Τεχνική υποστήριξη ωφελούμενων και προσωπικού 24ωρης εξυπηρέτησης Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται για 30
μήνες με έναρξη μετά το τέλος του ΠΕ.4.
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4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΑΣΗ 1: Υπηρεσίες επιλογής ωφελούμενων και αποτίμησης αποτελεσμάτων του έργου
Π.1: Υλικό ημερίδας δημοσιότητας
Π.2: Υλικό ενημερωτικών workshops σε δομές κοινωνικής πρόνοιας (14)
Π.3: Υλικό για καμπάνιες facebook (2)
Π.4: Τεύχος Κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής και αντικατάστασης ωφελούμενων
Π.5: Κατάλογος ωφελούμενων-επιλεγμένων-επιλαχόντων
Π.6: Μελέτη ανάλυσης χαρακτηριστικών και ανταπόκρισης των ωφελούμενων
ΦΑΣΗ 2:Παροχή υπηρεσιών 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων
Π.7: Πρωτόκολλα παρακολούθησης και παρέμβασης ωφελούμενων
Π.8: Τεκμηρίωση συμμόρφωσης με το Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR
Π.9: Εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση της ομάδας έργου της ΠΠ και παρουσιολόγια κατά
τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης,
Π.10: Μηνιαίες αναφορές συμβάντων εξυπηρέτησης ηλικιωμένων (30)
Π.11 Διμηνιαίες διοικητικές αναφορές αποτύπωσης πεπραγμένων καθ' όλη τη διάρκεια του έργου (16)
Π.12 Κατάλογος συσκευών σε λειτουργία συνδεδεμένων με το τηλεφωνικό κέντρο (30)
Π.13 Μηνιαία αναφορά ενεργών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων καρτών (30)
Π.14 Έντυπο παράδοσης –παραλαβής ωφελούμενων με υπογραφές κατά την παραλαβή και εγκατάσταση των συσκευών και
καρτών (3000)
Π.15 Κατάλογος ωφελούμενων που έχουν παραλάβει τις συσκευές
Π.16 Τριμηνιαίες αναφορές συμβάντων συντήρησης-υποστήριξης (10)

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 πράξη είναι λειτουργική με άμεσα αξιοποιήσιμα αποτελέσματα καθώς αφορά τη παροχή υπηρεσίας υποστήριξης προς τους
ωφελούμενους την οποία λαμβάνουν διαρκώς για είκοσι έξι. Με την υλοποίηση της πράξης θα επιτευχθεί η :
-H επιχειρησιακή λειτουργία ενός Κέντρου 24ωρης Τηλεφωνικής Υποστήριξης ηλικιωμένων, για τριάντα μήνες με όλες τις 
απαραίτητες υποδομές (χώρος λειτουργίας, τηλεφωνικό κέντρο, τηλεπικοινωνιακές και πληροφορικές υποδομές), και ανθρώπινους
πόρους (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) για τη παροχή της υπηρεσίας 24ης παρακολούθησης.
-Η δυνατότητα 24ωρης παρακολούθησης των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών οι οποίες παρέχονται και εγκαθίστανται στον 
ωφελούμενο από τον ανάδοχο της νομικής δέσμευσης. H 24ωρη παρακολούθηση αφορά, τα ακόλουθα συμβάντα: πτώση, 
αδιαθεσία ή πανικός, απομάκρυνση ηλικιωμένου.

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)

Αναφορικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας θα ληφθούν όλα τα μέτρα πληροφόρησης, που προβλέπονται στο
Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013.
Συγκεκριμένα ο Δικαιούχος (ΠΠ) έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, ανάρτησης προσωρινής πινακίδας,
σημαντικού μεγέθους, στο χώρο της Περιφέρειας και στο χώρο του κέντρου εξυπηρέτησης σε ορατό σημείο από το κοινό, κατά τη
φάση υλοποίησης του. Επίσης έχει την υποχρέωση τοποθέτησης μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας σημαντικού
μεγέθους, στο χώρο της ΠΠ, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της πράξης. Οι
αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον
Κανονισμό 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην
Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο. Επιπλέον στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα
πραγματοποιηθεί η ανάρτηση των στοιχείων της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας
τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.
Επίσης, θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες σχετικά με τη συγχρηματοδότηση της πράξης από το ΕΚΤ και την υλοποίησή της στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση θα πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

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

Η παροχή των υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων αφορά άτομα και των δύο φύλων, χωρίς 
να γίνεται κάποια διάκριση στην επιλογή τους. Η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται με βάση δίκαια κοινωνικά, ιατρικά και 
οικονομικά κριτήρια και όχι κριτήρια που αφορούν το φύλο.
Επιπλέον για την ολοκληρωμένη και ενδελεχή εκπόνηση του έργου απαιτείται η απασχόληση επιστημόνων, κατάλληλων 
ειδικοτήτων, εξειδίκευσης και εμπειρίας. Το έργο υπερασπίζει και συνεκτιμά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και στηρίζει 
πολιτικές εξασφάλισης ίσων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, παρέχοντας τις ίδιες ευκαιρίες για τη συμμετοχή 
ανδρών γυναικών στο σύνολο του επιστημονικού δυναμικού που θα απασχοληθεί στα πλαίσια του έργου.
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8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Η παροχή των υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων θα γίνει με κριτήρια που συμβάλλουν στην
αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετησίου
προσανατολισμού αφορά άτομα και των δύο φύλων, χωρίς να γίνεται κάποια διάκριση στην επιλογή τους.
Επιπλέον το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης ηλικιωμένων ή και μοναχικών
ατόμων που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία θα είναι στην αρμοδιότητα
της «Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας». Έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους , την
υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης τους (assisted living) και την στην ασφαλή τους γήρανση. Η δράση αφορά κυρίως άτομα
που ζουν μόνα και/ ή σε χρόνιους πάσχοντες που βρίσκονται σε συνθήκες ένδειας.
Η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται με βάση δίκαια κοινωνικά, ιατρικά και οικονομικά κριτήρια και όχι κριτήρια που αφορούν το
φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την αναπηρίας, και το γενετησίου προσανατολισμό.

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία πρέπει να εξασφαλιστεί σε ότι αφορά τις διαδικασίες επικοινωνίας των εν δυνάμει
ωφελούμενων για την πληροφόρηση τους και την υποβολή αιτήσεων εγγραφής μέσω διαδικτύου για χρήση (λήψη) της υπηρεσίας
αυτόνομης διαβίωσης. Ειδικότερα, η εξασφάλιση προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία αφορά το ηλεκτρονικό περιβάλλον
παροχής της υπηρεσίας
-Υποβολή, υποδοχή και διαχείριση αιτήσεων ωφελούμενων.
Περιγραφή της υπηρεσίας
Κάθε ενδιαφερόμενος, που επιθυμεί να ενταχθεί σε οποιαδήποτε βοήθεια, θα πρέπει να υποβάλλει τη σχετική αίτηση. Για την
οργάνωση του έργου και την επιτυχία του εγχειρήματος όλες οι αιτήσεις θα λαμβάνονται ηλεκτρονικά. Η καταχώρηση στο σύστημα
θα μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:
-Καταχώριση μέσω διαδικτύου από συγγενικό του πρόσωπο
-Καταχώριση μέσω διαδικτύου από το προσωπικό της 24ωρης εξυπηρέτησης, που προσφέρει σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης
και βοήθειας αυτών.
Υποστηρίζονται λειτουργίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, υποβολής δικαιολογητικών και/ ή συνοδευτικών εγγράφων,
ενημέρωσης του ωφελούμενου.
Προδιαγραφές προσβασιμότητας
Το ηλεκτρονικό περιβάλλον πληροφόρησης και υποβολής αιτήσεων εγγραφής για χρήση (λήψη) της υπηρεσίας αυτόνομης
διαβίωσης, αλλά και όσα περιεχόμενα επιλεχθούν να ενσωματωθούν σε αυτά, θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα
με αναπηρία ώστε να διασφαλιστεί η τελική αποδοχή του και η αποφυγή κάθε ψηφιακού αποκλεισμού, καθώς και να διασφαλιστεί
η διάθεση των προϊόντων αυτών σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, την ηλικία, την οικονομική κατάσταση,
την εκπαίδευση, γεωγραφική θέση, τη γλώσσα, κλπ. Η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις παραπάνω αρχές θα γίνει με τη
χρήσης ειδικού εργαλείου ελέγχου και πιστοποίησης WCAG (LEVEL AA).
Το ηλεκτρονικό περιβάλλον πληροφόρησης και υποβολής αιτήσεων πρέπει να λειτουργεί με τρόπο ώστε να εξασφαλίζει «καθολική
πρόσβαση» (αγγλ. Universal Access), δηλαδή προσβασιμότητα στο ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηστών, ανεξάρτητα των όποιων
χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του χρήστη, όπως για παράδειγμα την ηλικία, το κοινωνικό προφίλ, το πολιτιστικό υπόβαθρο,
την αναπηρία, κ.λπ. Για τον λόγο αυτό, η ανάπτυξη των ψηφιακών συστημάτων θα πρέπει να βασισθεί στις αρχές του
«Σχεδιασμού για Όλους» (αγγλ. Design for All), καθώς και σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες ανάπτυξης περιεχομένου για τον
Ιστό, συμπεριλαμβανομένου της νέας έκδοσης 2.0 των οδηγιών της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) για την
Προσβασιμότητα Περιεχομένου του Ιστού (αγγλ. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ή αλλιώς WCAG 2.0). Τέλος
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0
(Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C για λειτουργίες προσβάσιμες από κινητές συσκευές.
Επιπλέον ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα διασφαλίζεται, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησής της πράξης, η προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο, όχι μόνο στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στην
ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, αλλά και στο χώρο όπου θα φιλοξενούνται οι θέσεις εργασίας των
απασχολούμενων στην πράξη.

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 άυλη ενέργεια και δεν έχει επιπτώσεις στην αειφορία, το περιβάλλον κ.λ.π.
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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 της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με 
την προτεινόμενη πράξη) :

Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα αποτελεί μία πραγματικότητα με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές, 
ασφαλιστικές, προνοιακές και υγειονομικές επεκτάσεις. Στην Ελλάδα ο αριθμός των ατόμων άνω των 60 ετών σύμφωνα με την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) θα φθάσει το 2030 το 1/3 του συνόλου του πληθυσμού. Με την αύξηση της ηλικίας μειώνονται οι
κινητικές ικανότητες του οργανισμού, παρατηρείται απώλεια της μνήμης, της δύναμης, της ευλυγισίας, των αντανακλαστικών, της 
ισορροπίας, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες πτώσεων και καταγμάτων. Ταυτόχρονα, ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις 
αστικοποιημένες κοινωνίες σε συνδυασμό τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και την μετανάστευση (εσωτερική και εξωτερική) που 
προκαλούν, έχουν σαν αποτέλεσμα στην απομόνωση των ατόμων της τρίτης ηλικίας και στην αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων 
που βρίσκονται σε συνθήκες οικονομικής δυσκολίας και κοινωνικής αποξένωσης.
Οι δύσκολες οικονομικά συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα την ευπαθή
αυτή ομάδα, η οποία βιώνει τις συνέπειες των μειώσεων των συνταξιοδοτικών δαπανών και των δραστικών περικοπών στο 
κοινωνικό κράτος, οδηγώντας σε αυξημένο εθνικό ποσοστό φτώχειας για τους ηλικιωμένους.
Η προτεινόμενη υπηρεσία υποβοήθησης διαβίωσης ηλικιωμένων, έχει σκοπό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του παραπάνω 
προβλήματος, είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον κοινωνικό ρόλο και τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας εξυπηρετώντας την 
κοινωνική ανάγκη για τη στήριξη και ένταξη της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας ηλικιωμένων που διαθέτουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:
1.Έχουν ηλικία 65 έτη και άνω
2.Έχουν προβλήματα υγείας
3.Ζουν μόνοι τους ή δεν μπορούν να υποστηριχθούν επαρκώς από το άτομο που διαμένει μαζί τους
4.Έχουν χαμηλό εισόδημα
τα οποία θα εξειδικευθούν και ποσοτικοποιηθούν στα πλαίσια του έργου.
Το διαμορφωμένο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον (δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, αυξημένο εθνικό ποσοστό 
φτώχειας για τους ηλικιωμένους) σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εξυπηρετούμενων, αιτιολογεί πλήρως τον 
χαρακτηρισμό της υπηρεσίας ως «δημόσια υπηρεσία ιδιαίτερης αποστολής»

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 προτεινόμενη πράξη είναι καινοτόμος για τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς εντάσσεται στην κατηγορία δράσεων που αφορούν
την χρήση νέων τεχνολογιών με σκοπό την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων ατόμων στην καθημερινή τους ζωή. Ο καινοτομικός της
χαρακτήρας προκύπτει από το κύριος στόχος της, που είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων πολιτών μέσω της
ανάπτυξης και χρήσης ηλικιο-ευαίσθητων λύσεων ICT (ΤΠΕ) (ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών).

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

Η προτεινόμενη Πράξη έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας μέσω της
λειτουργίας ενός κέντρου 24ωρης υποστήριξης που προσφέρει βελτιωμένες και διευρυμένες υπηρεσίες που αφορούν την
υποβοήθηση της αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων. Οι διευρυμένες υπηρεσίες αφορούν 3.000 ωφελούμενους και έχουν σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους , την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης τους (assisted living) και την στην ασφαλή τους
γήρανση, καλύπτοντας ποσοστό 82,85% (δείκτης αποτελέσματος με κωδικό 11215) του πληθυσμού της Περιφέρειας με τα
παρακάτω χαρακτηριστικά (άνω των 65, που ζουν μόνα τους κινητικά και / ή χρόνια προβλήματα υγείας προβλήματα, με οικονομικά
προβλήματα) (ειδικός στόχος 2Α 6.1). Οι δύσκολες οικονομικά συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας τα τελευταία
χρόνια έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα την ευπαθή αυτή ομάδα, η οποία βιώνει τις συνέπειες των μειώσεων των συνταξιοδοτικών
δαπανών και των δραστικών περικοπών στο κοινωνικό κράτος, οδηγώντας σε αυξημένο εθνικό ποσοστό φτώχειας για τους
ηλικιωμένους. Η προτεινόμενη υπηρεσία υποβοήθησης διαβίωσης ηλικιωμένων, έχει σκοπό να συνδράμει στην αντιμετώπιση του
παραπάνω προβλήματος, είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον κοινωνικό ρόλο και τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας εξυπηρετώντας
την κοινωνική ανάγκη για τη στήριξη και ένταξη της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας ηλικιωμένων συμβάλλοντας στον ειδικό στόχο της
πρόσκλησης που είναι η προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίας πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας.

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Ωφελούμενος πληθυσμός της πράξης είναι άτομα που ζουν μόνα και/ ή σε χρόνιους πάσχοντες που βρίσκονται σε συνθήκες
οικονομικής δυσκολίας και κοινωνικής αποξένωσης. Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από τη Περιφέρεια με βάση δίκαια
κοινωνικά, ιατρικά και οικονομικά κριτήρια στους δικαιούχους ηλικιωμένους και θα αφορά το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Στα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης είναι:
-η ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχουν σήμερα οι δομές της Περιφέρειας αλλά και των Δήμων με νέες σύγχρονες υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας
-η διεύρυνση του αριθμού των εξυπηρετούμενων πολιτών και το βιώσιμο κόστος παροχής υπηρεσιών με την εξοικονόμηση
χρημάτων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται αναγκαίες, παροχή φθηνότερων μέσων για πρόσβαση και εξυπηρέτηση
πολιτών συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, εξυπηρέτηση αιτημάτων βοήθειας και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (μείωση
καθυστερήσεων, ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση)
-η ενίσχυση της ασφάλειας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όταν βρίσκονται εντός ή εκτός της οικίας τους, και η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ίδιων αλλά και των συγγενών τους, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται και να παρακολουθούν την
κατάσταση και την προσωπική ασφάλεια του ανθρώπου τους

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

11210
Αριθμός ατόμων που 
ωφελούνται από υπηρεσίες 
τηλεϊατρικής - τηλεφροντίδας

Άτομα Μετάβαση 3.000,00

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

11215

Ποσοστό ωφελουμένων από 
υπηρεσίες τηλεϊατρικής – 
τηλεφροντίδας στο σύνολο 
των ηλικιωμένων της 
Περιφέρειας

Ποσοστό (%) Μετάβαση

 
 
 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (PHASING) / ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

16. Η ΠΡΑΞΗ:

16β. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

16γ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ) [πεδία 25β και 25γ]

22. Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ:                      Ναι πλην ΕΣΠΑ
23.ΚΩΔ. ΟΠΣ : 

24. ΑΛΛΟΣ ΚΩΔ.: 

25. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :Έξυπνη πλατφόρμα μεγάλων δεδομένων για τεκμηριωμένη προσφορά εξατομικευμένης υποστήριξης για υγιή και 
ανεξάρτητη διαβίωση στο σπίτι (SMART BEAR)

26. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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27. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ : Ά ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

28. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 30/12/2022

29. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 242.937,50

30. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:   Ευρωπαϊκή Ένωση

31. ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Επεξήγηση της συμπληρωματικότητας και συνέργειας της πράξης με άλλη ή άλλες πράξεις):

Αναφέρεται σε υπηρεσίες τηλεϊατρικής στην ίδια ομάδα πληθυσμού (65+)
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1

2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Υπηρεσίες τεχνικού Συμβούλου

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 2010010-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  Αλλος τύπος Υποέργου

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 Ν. 4412/2016

13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των
όριων (4412/2016)

14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ / 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
(ΜΗΝΕΣ)

01/01/2021 01/02/2021 01/04/2021 32 

1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2

2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη 
Περιφέρεια Πελοποννήσου

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 2010010-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

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 Ν. 4412/2016

13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαγωνισμός Π/Υ άνω των
όριων (4412/2016)

14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ / 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
(ΜΗΝΕΣ)

01/11/2020 01/12/2020 01/04/2021 32 

18. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 32,00
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19. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία):

 1ο υποέργο:
Συνοπτικός Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των 60.000 (4412/2016)

2ο υποέργο:
Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)

20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ 01/04/2021 21.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 30/11/2023

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Tο Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης

του Φορέα : 2040121 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

με Κωδικό : 4278   ( Οριστικοποιημένο )

Ημ/νία υποβολής: 18/08/2020
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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
2010010-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΧΙ 74.400,00 14.400,00 74.400,00 0,00  

2
2010010-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΧΙ 3.224.111,00 624.021,48 3.224.111,00 0,00  

9. ΣΥΝΟΛΑ 3.298.511,00 638.421,48 3.298.511,00 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

2.660.089,52 2.660.089,52 0,00

 

ii. ΦΠΑ 638.421,48 638.421,48 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 3.298.511,00 3.298.511,00 0,00

15. ΣΥΝΟΛΑ 3.298.511,00 3.298.511,00 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) 3.298.511,00 3.298.511,00 0,00

16.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 3.298.511,00 3.298.511,00 0,00

16.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

21. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 3.298.511,00

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
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27. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν 
υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013): 3.298.511,00

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 

2021 1.099.503,67 1.099.503,67 0,00
2022 1.099.503,67 1.099.503,67 0,00
2023 1.099.503,66 1.099.503,66 0,00
33. ΣΥΝΟΛΟ 3.298.511,00 3.298.511,00 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
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι 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

51032 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την 
αρμοδιότητα του δικαιούχου ΝΑΙ -07/06/2010 1.N.3852 KALLIKRATIS

51050 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός 
Δημοπράτησης ΝΑΙ -

21. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ 1ου 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -

Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου 
εκπροσώπου δικαιούχου για
την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία , καθ΄ 
όλη τη διάρκεια υλοποίησης 
της πράξης .

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

Ομάδας Έργου
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51050 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός 
Δημοπράτησης ΝΑΙ -

Τεχνική Περιγραφή και 
Προϋπολογισμός 
Δημοπράτησης 1ου 
Υποέργου

51050 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός 
Δημοπράτησης ΝΑΙ -

Τεχνική Περιγραφή και 
Προϋπολογισμός 
Δημοπράτησης 2ου 
Υποέργου

51065 25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους ΝΑΙ - ΕΑΚ 1ου Υποέργου
51065 25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους ΝΑΙ - ΕΑΚ 2ου υποέργου

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

προσβασιμότητας

51050 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός 
Δημοπράτησης ΝΑΙ -

21. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ 2ου 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

51065 25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους ΝΑΙ -
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ 1ο 
ΥΠΟΕΡΓΟ

51065 25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους ΝΑΙ -
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ 2ο 
ΥΠΟΕΡΓΟ

51069 44. Σχέδιο Δράσης ΝΑΙ - 44. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

51950 pdf Συστήματος ΝΑΙ - 101_5070561_110293_304_
6968217

51050 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός 
Δημοπράτησης ΝΑΙ -

21. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ 2ου 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ - ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΑΡΞΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

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

33. ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

51999 Λοιπά έγγραφα ΝΑΙ -17/08/2020
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ

51064 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού 
Οργάνου για την υποβολή της πρότασης ΝΑΙ -03/08/2020

05. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

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

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

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

51950 pdf Συστήματος ΝΑΙ - 101_5070561_110293_301_
6877674

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ
Πράξη (MIS) 5070561
Δελτίο Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Έντυπο Ε.Ι.1_3
Έκδοση Δελτίου 1.0
Αριθμός Δελτίου 110293
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου Εγκεκριμένο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Ημερομηνία συστήματος Κατάσταση δελτίου

06/10/2020 Εγκεκριμένο
02/10/2020 Ελεγμένο
17/09/2020 Υπό Επεξεργασία
19/08/2020 Υποβληθέν
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10/08/2020 Υπό Υποβολή


