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1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Το Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014)10166/18.12.2014. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο
19 του ν. 4314/2014, η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου εκπόνησε το Έγγραφο
Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Προγράμματος (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με την παρακάτω
διαδικασία η οποία ακολουθείται ή / και είναι συνυφασμένη με την 1η φάση εξειδίκευσης
του Προγράμματος :
- Η ΕΑΣ με την εγκύκλιο 3230/ΕΥΣΣΑ 798/20-03-2015 απέστειλε στις Διαχειριστικές Αρχές
τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος»
(ΕΕΕΠ).
- Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξειδικεύει το ΕΠ «Πελοπόννησος 2014 - 2020»
για το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ έγγραφο ΕΕΕΠ,
αντλώντας στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.
- Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
2014-2020, δεν είναι έγγραφο εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά
προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014, και αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο
διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014-2020 στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης
των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους. Η εξειδίκευση
αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και
παρακολούθησης και αξιολόγησης κάθε ΕΠ. Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014, τίθεται
προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, η μεθοδολογία, η διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των
προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους.
- Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσδιόρισε τις Επιτελικές Δομές οι οποίες
σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της (όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν.
4314/2014, καθώς και σε σχετικό πίνακα διαβούλευσης της 3ης εγκυκλίου για το
σχεδιασμό των ΕΠ της περιόδου 2014-2020). Εν συνεχεία η ΕΥΔ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου συνεργάσθηκε για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω
Επιτελικές Δομές και ειδικότερα, με το υπ. αριθμ. 1895/ 30-04-2015 έγγραφό της,
ενημέρωσε τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης
αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την υποβολή τυχόν προτάσεων,
θέτοντας δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής σύμφωνα με την εγκύκλιο 3230/ΕΥΣΣΑ
798/20-03-2015. Μετά την εξέταση των προτάσεων που εστάλησαν, η ΕΥΔ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου διαμόρφωσε το τελικό σχέδιο του εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση
το εγκεκριμένο ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020..
- Η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο του 1ου ΕΕΕΠ, καθώς και τα αναλυτικά
κριτήρια επιλογής πράξεων για τις δράσεις που εξειδικεύθηκαν με το 1ο ΕΕΕΠ,
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, κατά την 1η συνεδρίασή της (30
Ιουνίου 2015).
Η διαδικασία κατάρτισης της εξειδίκευσης περιλαμβάνεται στην Ενότητα Β του
τυποποιημένου ΕΕΕΠ του Παραρτήματος της Εγκυκλίου με α.π. 32030/ΕΥΣΣΑ/20-03-2015
για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου
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2014-2020, σύμφωνα με την οποία «η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη
αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΕΥΔ ανάγκες, η
έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Το έγγραφο ΕΕΕΠ
αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ. Στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτοςπαρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων».
Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, στην παρούσα πρόταση που υποβάλλεται με την 62η
Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, προτείνεται η
παρακάτω τροποποίηση μιας (1) δράσης στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α

α) Τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 9.ii.3 με τίτλο: «Λειτουργία one stop shop /
κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες»
Η δράση είχε εγκριθεί αρχικά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, κατά την 5η
Γραπτή Διαδικασία, στις 3/8/2016 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε, κατά την 37η Γραπτή
Διαδικασία στις 3/12/2019, προκειμένου να ενισχυθούν τα υφιστάμενα πέντε (5) Κέντρα
Κοινότητας με πρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό. Με την 47η ΓΔ στις 12/6/2020
τροποποιήθηκε εκ νέου προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω με προσωπικό τα
υφιστάμενα πέντε (5) Κέντρα Κοινότητας, και παράλληλα προβλέφθηκε η δυνατότητα
δημιουργίας τουλάχιστον οκτώ (8) νέων Κέντρων Κοινότητας.
Με την παρούσα προτεινόμενη τροποποίηση της εξειδίκευσης της δράσης διευρύνονται οι
λειτουργίες της Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης / Επιτελικής εποπτικής δομής, ώστε να
συμπεριλαμβάνουν τις λειτουργίες Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, όπως αυτές
προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 4445/2016.
Σημειώνεται ότι, καθώς η εξειδίκευση δεν τροποποιεί τα κριτήρια αξιολόγησης και
επιλογής πράξεων, τα ισχύοντα κριτήρια είναι εκείνα τα οποία εγκρίθηκαν από την
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, κατά την 5η Γραπτή Διαδικασία, στις 3/8/2016.
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2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Θεματικός Στόχος 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii
Θεματικός στόχος (ΘΣ)

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική προτεραιότητα

Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
όπως οι Ρομά
θεματικές Τ.09.1, T.09.2

Σύνδεση
με
αιρεσιμότητες
Ειδικός στόχος

Δείκτης αποτελέσματος

Δράση 9.ii.3

2Α4.1: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών
ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες
05504 / Αριθμός δομών που προσφέρουν Βελτιωμένες/
διευρυμένες υπηρεσίες

Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών
ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες

Χαρακτηρισμός δράσης

Εμπροσθοβαρής
Τμηματοποιημένη
Μεγάλο έργο
Κρατική ενίσχυση
Άλλο

Ενέργειες που θα αναληφθούν για
τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα
τμηματοποιημένα έργα
Τρόπος υλοποίησης δράσης

Επιχορήγηση (grant)
Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
ΒΑΑ
ΟΧΕ
ΤΑΠΤΟΚ
Άλλο:

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο
επίδοσης

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς
Κατηγορία Περιφέρειας

Όλη η χώρα
Περισσότερο ανεπτυγμένες
Σε μετάβαση
Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

Τ.09.1, Τ.09.2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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Περιγραφή δράσης
Η δράση, όπως είχε εξειδικευθεί αρχικά περιελάμβανε τη δημιουργία και λειτουργία μίας
(1) επιτελικής / συντονιστικής δομής στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και πέντε (5) Κέντρων Κοινότητας (δομές), ένα σε Δήμο - έδρα κάθε μίας
από τις πέντε (5) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αντίστοιχες
πέντε (5) κινητές μονάδες (μία ανά Κέντρο Κοινότητας, κατά κύριο λόγο για την
εξυπηρέτηση των υπολοίπων Δήμων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή / και εφ’ όσον
υφίσταται ανάγκη για την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών των Δήμων με Κέντρα
Κοινότητας). Εν συνεχεία, στο πλαίσιο της 47ης Γραπτής Διαδικασίας η εξειδίκευση της
δράσης τροποποιήθηκε ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας και λειτουργίας
επιπλέον Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, περιλαμβάνοντας πλέον και
Δήμους, οι οποίοι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας.
Με την παρούσα προτεινόμενη τροποποίηση της εξειδίκευσης της δράσης διευρύνονται οι
λειτουργίες της Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης / Επιτελικής εποπτικής δομής, ώστε να
συμπεριλαμβάνουν τις λειτουργίες Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, όπως αυτές
προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 4445/2016. Η ανάληψη των λειτουργιών του
Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης από την Περιφερειακή Κοινωνική
Πύλη, αποσκοπεί:
- στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, που
εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε.,
- στην ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας,
πρόνοιας και αλληλεγγύης,
- στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού,
- στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού.
Με βάση τα ανωτέρω, η Δράση περιλαμβάνει:
- την οργάνωση και λειτουργία της Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης, με έδρα την
κεντρική κοινωνική υπηρεσία της Περιφέρειας (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας), η οποία
αναλαμβάνει τον συντονισμό των υπηρεσιών των Κέντρων Κοινότητας και τη λειτουργία
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης,
- πέντε (5) «διευρυμένα» Κέντρα Κοινότητας, που εδρεύουν στους αντίστοιχους Δήμους
πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων, με ισάριθμες κινητές μονάδες, ώστε να
μπορούν να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας,
- νέα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία προβλέπεται να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν
στους πολυπληθέστερους Δήμους της Περιφέρειας, οι οποίοι δεν αποτελούν έδρες των
Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα νέα αυτά Κέντρα Κοινότητας θα παρέχουν τις ίδιες
υπηρεσίες με τα «διευρυμένα» Κέντρα Κοινότητας των Δήμων εδρών των
Περιφερειακών Ενοτήτων, με εξαίρεση τη λειτουργία Κινητής Μονάδας.
Μέσω της δράσης επιδιώκεται να αναπτυχθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μηχανισμός
που θα συνδυάζει υποστήριξη από ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές
δικτύωσης και θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την προώθηση στην απασχόληση και την
6
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κοινωνική ένταξη ωφελούμενων που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
κατηγορίες:
 Πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των δομών της δράσης και κατά
προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού.
 Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού.
 Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».
 Άτομα ευπαθών Κοινωνικών ομάδων (άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων
κοινωνικής προστασίας, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, Ρομά κλπ.).
 Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών κλπ.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, βάσει του θεσμικού πλαισίου (ΚΥΑ Δ14/15834/237/19
«Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» είναι:
 Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των ωφελουμένων, με στόχο τη βελτίωση του
βιοτικού τους επιπέδου και σκοπό την προώθηση στην απασχόληση (εξατομικευμένη
και ολοκληρωμένη προσέγγιση με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής
συμβουλευτικής στήριξης και κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων)
 Δικτύωση και συνεργασία με Υπηρεσίες και δομές
 Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό.
Οι Δομές που δημιουργούνται στο πλαίσιο της Δράσης έχουν ως έργο:
Α. Η Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη / Επιτελική εποπτική δομή, η οποία επιτελεί τις
λειτουργίες του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, καθώς και τις
λειτουργίες της εποπτείας και του συντονισμού των Κέντρων Κοινότητας, υφιστάμενων και
νέων.
Πιο συγκεκριμένα και ως προς τη λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου
Κοινωνικής Ένταξης, η Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη θα προωθεί τις ακόλουθες δράσεις:
- την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης
για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της οικείας Περιφέρειας,
- την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών
κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται
της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας,
- την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια,
υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα
των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων,
- τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων
στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής.
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Ως προς την εποπτεία και τον συντονισμό των Κέντρων Κοινότητας, η Περιφερειακή
Κοινωνική Πύλη υλοποιεί διαδικασίες:


Παρακολούθησης των προγραμμάτων δράσης των Κ.Κ. και των Κ.Μ.



Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από ειδικότητες που παρέχονται στους Δήμους
οριζόντια σε κάθε Π.Ε., όπως υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομικής υποστήριξης
ωφελουμένων κ.λπ., καθώς και δυνητικής «σύζευξης» παραπομπών ωφελουμένων
που καλύπτονται από ειδικές Δομές άλλης Π.Ε.



Συνεργασίας και διασύνδεσης των Κέντρων Κοινότητας μεταξύ τους, με τις Υπηρεσίες
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των λοιπών Φορέων (λ.χ. ΟΤΑ α
και β βαθμού, ΕΟΠΥΥ, ΜΚΟ κλπ) για τα κοινωνικά προγράμματα τα οποία είναι ενεργά
ή σχεδιάζονται για το μέλλον τις διαδικασίες ένταξής τους σε αυτά, κ.λπ.



Μεταφοράς τεχνογνωσίας, διάδοσης και διάχυσης καλών πρακτικών, επιστημονική και
τεχνική στήριξη και καθοδήγηση (coaching) των επιστημονικών στελεχών των ΚΚ και
ΚΜ



Παροχής εντύπων και εργαλείων για την συστηματική ταυτοποίηση, την επιτόπου
κοινωνική έρευνα και τον σχεδιασμό – παρακολούθηση ατομικού πλάνου ένταξης σε
επίπεδο ΚΚ και ΚΜ.

Η Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη σχεδιάζει και προτείνει δράσεις, ανάλογα με το feedback
των Κέντρων Κοινότητας από την παρακολούθηση των ωφελούμενων και σε σχέση με τα
προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, και φροντίζει για την επίλυση των
ζητημάτων που θέτουν τα κέντρα κοινότητας και οι κινητές μονάδες.
Β. Τα Πέντε (5) Κέντρα Κοινότητας στους Δήμους έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ισάριθμες αντίστοιχες Κινητές Μονάδες (μία κινητή
μονάδα σε κάθε Κέντρο Κοινότητας):
 Παρέχουν δια ζώσης ενημέρωση και εξατομικευμένη προσέγγιση (συμβουλευτική,
ψυχοκοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση κλπ) στις ομάδες στόχου για όλα τα
Προγράμματα απασχόλησης και κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο μέσα από προσωπικές
συνεντεύξεις με τους ωφελούμενους, όσο και μέσα από τακτικές ενημερώσεις,
δράσεις πληροφόρησης στο γενικό πληθυσμό σε επίπεδο τοπικής κοινότητας,
δημοτικής ενότητας, δήμου, θύλακες φτώχειας, κλπ.
 Διασυνδέονται και θα συνεργούν με τις τοπικές Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας
/Περιφερειακής Ενότητας, των Δήμων, Νοσοκομείων, ΕΟΠΥΥ, κλπ., όπου υπάρχουν,
καθώς και με τις τοπικές ανά Περιφερειακή Ενότητα Υπηρεσίες, και Προγράμματα
απασχόλησης (πχ ΟΑΕΔ), σε όλο το φάσμα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και
προώθησης της απασχόλησης.
 Διασυνδέονται με την Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη / Επιτελική εποπτική δομή.
Μέσω της διασύνδεσης, θα υποβάλουν ερωτήματα και θα λαμβάνουν απαντήσεις από
την Ομάδα λειτουργίας της Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης / Επιτελικής εποπτικής
δομής.
Οι Κινητές Μονάδες είναι συνδεδεμένες επιχειρησιακά τόσο με την Περιφερειακή
Κοινωνική Πύλη / Επιτελική εποπτική δομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσο και με τα
8
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αντίστοιχα πέντε (5) Κέντρα Κοινότητας στους Δήμους έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Κύριος στόχος τους είναι η εξυπηρέτηση ως προς τις προαναφερθείσες υπηρεσίες των
ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων των υπολοίπων ΟΤΑ κάθε Περιφερειακής Ενότητας,
στους οποίους δεν λειτουργεί αυτοτελές Κέντρο Κοινότητας. Για τις κινητές μονάδες
προβλέπεται από ένα αυτοκίνητο μέσω χρονομίσθωσης (leasing), ήτοι συνολικά πέντε (5)
αυτοκίνητα.

Γ. Τα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία προβλέπεται να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν
στους πολυπληθέστερους Δήμους της Περιφέρειας, οι οποίοι δεν αποτελούν έδρες των
Περιφερειακών Ενοτήτων, θα παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες με τα προαναφερθέντα Κέντρα
Κοινότητας των Δήμων εδρών των Περιφερειακών Ενοτήτων, με εξαίρεση τη λειτουργία
Κινητής Μονάδας.
Επιπρόσθετα, για τα συγκεκριμένα Κέντρα Κοινότητας, εφόσον υφίσταται ανάγκη
κτιριακών μικροδιαμορφώσεων και προμήθειας εξοπλισμού, που κρίνονται απαραίτητες
για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας και συνδέονται άμεσα με τις προτεινόμενες
πράξεις, προβλέπεται η χρήση συμπληρωματικής (διασταυρούμενης) χρηματοδότησης
ΕΤΠΑ/ΕΚΤ, για δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3 της υπ' αριθ.:
137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (Β 5968/31-12-2018), μέσω χρηματοδότησης διακριτού
υποέργου και εντός ορίου έως 10% του Άξονα Προτεραιότητας.
Στα Κέντρα Κοινότητας, παρέχεται η δυνατότητα στελέχωσης, τόσο των υφιστάμενων
Κέντρων Κοινότητας, όσο και των νέων, με πρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό,
λαμβάνοντας υπόψη αφ’ ενός τις διαμορφωμένες ανάγκες τους, αφ’ ετέρου την παροχή
υπηρεσιών και την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες
ωφελουμένων όπως Ρομά και μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Με την
επιπλέον στελέχωση, η κατανομή εργασίας θα γίνει ορθότερη και αποτελεσματικότερη, θα
αποσοβηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων εξόντωσης (burn-out) των εργαζομένων,
ενώ θα μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο οι δυνητικές αρμοδιότητες που η νομοθεσία
προβλέπει για τα Κέντρα Κοινότητας.
Τέλος, αναφέρεται ότι η χρηματοδότηση της λειτουργίας όλων των ανωτέρω δομών
(υφιστάμενων ή νέων) θα διαρκέσει έως τις 30/9/2023.

Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Ευπαθή άτομα και ομάδες του πληθυσμού, όπως:
άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού,
δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
(άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ΑΜΕΑ, Ρομά κλπ.),
μετανάστες/πρόσφυγες.
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροής
Κωδικός
δείκτη

05502
05503

CO22

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Κατηγορία
Τιμή-στόχος (2023)
περιφέρειας
Άνδρ Γυναίκ
(κατά
Σύνολο
ες
ες
περίπτωση)

Αριθμός υποστηριζόμενων
Αριθμός
δομών
Αριθμός επωφελουμένων των
Αριθμός
υποστηριζόμενων δομών
Αριθμός έργων που αφορούν
δημόσιες διοικήσεις ή
δημόσιες υπηρεσίες σε
Αριθμός
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο

Δείκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Δείκτης
RIS3
(ΝΑΙ/Ο
ΧΙ)

Μετάβαση

14

ΝΑΙ

OXI

Μετάβαση

25.500

OXI

OXI

Μετάβαση

14

OXI

OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες
Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)

9.700.000,00

Δημόσια Δαπάνη (β)

9.700.000,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

7.760.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

1.940.000,00

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0,00

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0,00

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0,00

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0,00

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι
 Για την Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη / Επιτελική εποπτική δομή, η Περιφέρεια
Πελοποννήσου
 Για τα Κέντρα Κοινότητας (υφιστάμενα ή νέα): οι Δήμοι ή και οι φορείς που συστήνονται
και εποπτεύονται από αυτούς (όπως Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις), με
Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια για τον συντονισμό της δράσης τους.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη για την
υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης:
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Όσον αφορά στις ήδη ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ «Πελοπόννησος» στο πλαίσιο της δράσης
9.ii.3, οι αλλαγές που πραγματοποιούνται με την παρούσα τροποποίηση της εξειδίκευσης,
θα ενσωματωθούν μέσω τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης, σύμφωνα με τη
Διαδικασία ΔΙΙ_9 «Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (πράξεις πλην ΚΕ).
Για το σκοπό αυτό, η ΕΥΔ πρέπει να ενημερώσει και να δώσει σχετικές οδηγίες στους
δικαιούχους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα πρέπει να υποβάλλουν αιτιολογημένο αίτημα
τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επίσης, προβλέπεται η έκδοση νέας πρόσκλησης προς δυνητικούς δικαιούχους για την
ένταξη πράξεων συγκρότησης και λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας σε Δήμους, οι οποίοι
δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας και συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό εν
δυνάμει ωφελουμένων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Η αξιολόγηση των σχετικών
προτάσεων θα είναι άμεση.
Ενέργεια

Ημερομηνία

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)
Έγκριση αναπροσαρμοσμένων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής
πράξης
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης
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