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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. Τον Μάρτιο του 2021 εγκρίθηκε η 5η αναθεώρηση του ΕΠ 

«Πελοπόννησος 2014-2020» με την εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε. C(2021) 2084/25.3.2021.  

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 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 έτος- παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης 

των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων». 
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Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, η παρούσα πρόταση, που υποβάλλεται με την 69η Γραπτή 

Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, αφορά την τροποποίηση 

εξειδίκευσης της δράσης 9.iv.4 με τίτλο: «Δομές και Δράσεις Παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

στην Κοινότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», η οποία είχε εγκριθεί με απόφαση της 4ης 

Επιτροπής Παρακολούθησης και τροποποιηθεί μέσω της 32ης και 37ης γραπτής διαδικασίας.  

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα τροποποίηση της εξειδίκευσης της δράσης 9.iv.4 έχει ως αντικείμενο 

την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, από 4.800.000 € σε 5.000.000,00 €, ως αποτέλεσμα, 

αφ’ ενός της πορείας υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης, αφ’ ετέρου της ανάγκης παράτασης της 

διάρκειας συγχρηματοδότησης των δράσεων ψυχικής υγείας των φορέων εποπτείας του Υπουργείου 

Υγείας, που έχουν προταθεί για συγχρηματοδότηση από πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: Γ3α,β/Γ.Π.οικ.51287/5-

7-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας. 

Σημειώνεται επίσης 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 4η Συνεδρίασή της, στις 30/11/2018. 
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2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Άξονας Προτεραιότητας 2Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 8/ Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 

και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

9/ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Ταμείο ΕΚΤ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.08.2, Τ.08.5, Τ09.1, Τ.09.2, Τ.09.3 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 79.572.690,00 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι και τελικοί στόχοι, 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

 
Πίνακας: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 2Α 

 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό στάδιο 
υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Τελικός Στόχος 2023 

   

Άνδρε ς Γυναίκ ες 
 

Σύνολο 

      

Μετάβαση F100 
Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO 
  

79.572.690 

Μετάβαση 05502 
Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών 

Αριθμός 
  

26 

 

Μετάβαση 
 

10501 
Άτομα που 
αποδεσμεύονται από τη 
φροντίδα εξαρτώμενων 
ατόμων 

 

Αριθμός 
   

14.400 

 

Μετάβαση 
 

11203 
Αριθμός Τοπικών 
Ομάδων Υγείας (TOMY) 
που λειτουργούν 

 

Αριθμός 
   

17 

 

Μετάβαση 
 

11501 
Αριθμός Σχολικών 
μονάδων              που 
επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

 

Αριθμός 
   

210 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΠ, η ΔΑ έχει προβεί και συνεχίζει να προβαίνει σε 
συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ, οι οποίες 
ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες: 

 Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. 

 Έκδοση προσκλήσεων και αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων. 
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 Ένταξη των θετικά αξιολογημένων προτάσεων με τις αντίστοιχες δράσεις – πράξεις. 

 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή 
των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ. 

 Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων σε 
θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών. 

 Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων 
στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ. 

 
 

Θεματικός Στόχος 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας και κάθε διάκρισης 

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

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1, Τ.09.3 

Ειδικός στόχος 2Α6.1 / Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα 
που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες 

2Α6.2 / Bελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες 
κοινωνικές υπηρεσίες 

Δείκτης αποτελέσματος 05504 / Αριθμός δομών που προσφέρουν 
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες 

11207 / Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες 
δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια 

 
Δράση 9.iv.4 Δομές και Δράσεις Παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην 

Κοινότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
 

Χαρακτηρισμός δράσης Εμπροσθοβαρής 

Τμηματοποιημένη 

Μεγάλο έργο 

Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο 

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα 
έργα 
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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 Τ.09.3 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

Περιγραφή Δράσης 

Η Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Ν. 2716/1999 και στα ακόλουθα πεδία δράσεων: 

 Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη 
- προαγωγή). 

 Νέες δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα συμπληρωματικές για την 
ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού. 

 Εξειδικευμένες δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
 

Ειδικότερα: 

Α. Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
(πρόληψη - προαγωγή). 

 Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας. 

Οι υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας του άρθρου 6 του Ν. 

2716/1999 παρέχονται από τις τομεοποιημένες μονάδες ψυχικής υγείας σε παιδιά, εφήβους και 

ενήλικες με ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς ή διαταραχές αυτιστικού τύπου 

κ.λπ. για την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής της 

νόσου και την διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας. 

Στόχος των υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας είναι: 

- η αποφυγή του εγκλεισμού. 

- η μη απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον. 

- η στήριξη της οικογένειας του ασθενούς. 

- η καταπολέμηση του στίγματος 
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Οι προϋποθέσεις και η λειτουργία κάθε πράξης ορίζονται αναλυτικά στο ΦΕΚ τ. Β’ 664/31-5- 2001. 

Η θεραπευτική ομάδα θα αποτελείται από μέρος του προσωπικού της υπάρχουσας δομής 

μονάδας ψυχικής υγείας (συνήθως κέντρου ψυχικής υγείας, κινητής μονάδας κλπ) η οποία θα 

συμπληρωθεί κατάλληλα με προσωπικό και ελάχιστο αναγκαίο εξοπλισμό (η χρονομίσθωση 

αυτοκινήτου -όπου δεν υπάρχει ήδη- θα θεωρηθεί απαραίτητη, ως συμπληρωματικό υποέργο στο 

κύριο υποέργο λειτουργίας) ώστε να παρέχει τις περιγραφόμενες στο θεσμικό πλαίσιο υπηρεσίες 

κατ’ οίκον. 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύεται η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής 

φροντίδας ψυχικής υγείας σε 4 υπάρχουσες μονάδες ψυχικής υγείας (Κέντρα Ημέρας, Κινητές 

Μονάδες και Κέντρα Ψυχικής Υγείας). 

 
 Ενίσχυση Κινητών Μονάδων με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες 

Στο πλαίσιο της κάλυψης των ελλειμμάτων στην υποστήριξη παιδιών/εφήβων με προβλήματα 

ψυχικής υγείας προβλέπεται η ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης των 

Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του άρθρ. 

11 του Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α΄) και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ). 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύεται η ενίσχυση 3 τουλάχιστον Κινητών Μονάδων με 

παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες 

 
 

 Πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης σε άτομα που πάσχουν από άνοια μέσω δράσεων 
κατάλληλης διασύνδεσης με δομές στην κοινότητα: 

Πρόγραμμα διασύνδεσης των υφιστάμενων και νέων Κέντρων Ημέρας με Μονάδες ΟΤΑ για την 

Τρίτη ηλικία όπως τα ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, με στόχο τη διασύνδεση των ανωτέρω δομών (μέσω δράσεων 

κατάρτισης και on the job training) και την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας από τους 

επαγγελματίες των κοινωνικών υπηρεσιών των Κέντρων Υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών των 

ΟΤΑ. 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύεται η υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον προγράμματος 

διασύνδεσης ΚΗ Alzheimer με ΚΑΠΗ – ΚΗΦΗ. 

 
 

Β. Νέες δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα συμπληρωματικές για την 
ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού. 

 Οικοτροφεία αποασυλοποίησης ψυχικά πασχόντων 

Οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης έχουν σκοπό την τοποθέτηση και ψυχιατρική 

παρακολούθηση σε χώρους διαβίωσης, θεραπείας και υποστήριξης, για μακρόχρονη ή βραχεία 

παραμονή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όταν 

δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, μετά την σύμφωνη γνώμη του 

θεράποντος ψυχιάτρου ή της θεραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας. 

Ο καθορισμός της οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

καθορίζεται πλήρως από τον Ν. 2716/1999 και την ΥΑ Α3α/οικ876 ΦΕΚ τ.Β’/661/23.5.2000. Επίσης 

οι προδιαγραφές κτιριακής υποδομής περιγράφονται στην Απόφαση του ΥΥ&ΚΑ με Α.Π. 

ΔΥ8/Β/οικ.70071/30-06-04. 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύεται η δημιουργία 2 οικοτροφείων αποασυλοποίησης 

ψυχικά πασχόντων 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

  7  

 

 

 Ειδικό Κέντρο Ημέρας για Alzheimer (Νέες Δομές) 

Τα ειδικά κέντρα ημέρας λειτουργούν ως μονάδες ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας ασθενών 

με Alzheimer και άλλες συναφείς διαταραχές. 

Σκοπός των Κέντρων Ημέρας είναι κυρίως η οργάνωση και εφαρμογή ομαδικών και ατομικών 

θεραπευτικών προγραμμάτων για τα άτομα με διαγνωσμένη νόσο Alzheimer ή άλλες μορφές 

άνοιας, που βρίσκονται στα αρχικά, μεσαία ή πιο προχωρημένα στάδια της νόσου. 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύεται η δημιουργία 1 Ειδικού Κέντρου Ημέρας για 

Alzheimer. 

 

Γ. Νέες εξειδικευμένες δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

 Δομή φιλοξενίας ασθενών με Alzheimer στο τελικό στάδιο της ασθένειας 

Σκοπός των δομών φιλοξενίας είναι κυρίως η φιλοξενία και περίθαλψη ατόμων που βρίσκονται 

στο τελικό στάδιο της νόσου, οπότε οι απαιτήσεις περίθαλψης είναι υπερβολικά αυξημένες και 

εξειδικευμένες, ώστε ο ασθενής να χρειάζεται εξειδικευμένη παρακολούθηση μέχρι την κατάληξή 

του. 

Η θεραπευτική ομάδα θα συμπληρωθεί κατάλληλα με προσωπικό με κατάλληλες ειδικότητες ώστε 

να παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες. 

Η δομή είναι αναγκαία για την ανακούφιση της οικογένειας και την προστασία της 

προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου που υποφέρει, στο πλαίσιο της 

αποδιοργάνωσης από την ασθένειά του και της απομόνωσής του από το οικογενειακό του 

περιβάλλον, όπου πλέον έχει καταστεί ξένο γι’ αυτόν. Στη δομή διαβιεί το υπόλοιπο της ζωής του 

χωρίς να βαρύνει την οικογένειά του, που πλέον δεν αναγνωρίζει, και χωρίς να δημιουργεί 

τραυματικές καταστάσεις στους συγγενείς του. 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύεται η δημιουργία 1 δομής φιλοξενίας ασθενών με 

Alzheimer. 

 
Το σύνολο των δράσεων Ψυχικής Υγείας, οι οποίες προτείνεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των 

Συγχρηματοδοτούμενων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιλαμβάνονται στον 

Εθνικό Σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την Ψυχική Υγεία, είναι σχεδιασμένες και αυστηρά 

καθορισμένες σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο που ορίζει γενικά, και ειδικά ανά δράση, τον 

τρόπο λειτουργίας τους καθώς και τον ποιοτικό και οικονομικό έλεγχο στον οποίο υπόκεινται οι 

φορείς οι οποίοι είναι εντεταλμένοι από το κράτος να υλοποιήσουν τις συγκεκριμένες δράσεις. Για το 

λόγο αυτό οι συγκεκριμένες δράσεις καθορίζονται και οριοθετούνται τόσο σε φυσικό όσο και σε 

οικονομικό αντικείμενο και χωροθετούνται με επί μέρους Υπουργικές Αποφάσεις Έγκρισης 

Σκοπιμότητας ανά δικαιούχο φορέα (ΝΠΙΔ – ΝΠΔΔ), οι οποίες συνιστούν υποχρεωτική προϋπόθεση 

ένταξης της δράσης στα Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

Όλες οι προτεινόμενες δράσεις για την Ψυχική Υγεία αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του δημόσιου συστήματος υγείας, υλοποιούνται από φορείς εποπτευόμενους 

από το Υπ. Υγείας καθαρά μη κερδοσκοπικούς, και με αυστηρά καθορισμένους όρους σχεδιασμού, 

λειτουργίας και ελέγχων. Τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα αναλάβουν την υλοποίηση 

της κάθε συγκεκριμένης δράσης όπως περιγράφεται στις αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας του 

Υπουργείου Υγείας, υπηρετούν τους στόχους του Υπουργείου για την ανάπτυξη περαιτέρω της 

παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας προς τις ωφελούμενες ομάδες ατόμων, υπηρετούν σκοπούς που 

δεν μπορούν να εκπληρώνονται μέσω ανταγωνιστικής οικονομίας της αγοράς και δεν υπάρχει κανένα 

οικονομικό κίνητρο δραστηριοποίησης στον τομέα αυτό σύμφωνα με τους όρους που υλοποιείται η 
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κάθε δράση. Επομένως, δεν δύναται να θεωρηθεί οικονομική δραστηριότητα των φορέων 

υλοποίησης. 

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται 

στην με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β 5968/31-12-2018) Απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 

"Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων». 

Οι Δαπάνες των δράσεων εμπεριέχουν άμεσες και έμμεσες δαπάνες. 

Οι άμεσες δαπάνες αφορούν : 

 Άμεσες δαπάνες προσωπικού 

 Λοιπές άμεσες δαπάνες (π.χ. δαπάνες ενοικίου, μίσθωσης αυτοκινήτου, μετακίνησης 
προσωπικού, δράσεων δημοσιότητας, λοιπές αμοιβές τρίτων κ.α.) Οι έμμεσες δαπάνες θα 
υπολογίζονται βάσει απλοποιημένου κόστους επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. 

Οι έμμεσες δαπάνες για την υλοποίηση της δράσης των Δομών θα αποζημιωθούν ως κατ' αποκοπή 

ποσοστό επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του 

Κανονισμού του ΕΚΤ 1304/2013, το άρθρο 68 παρ. 1β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τις 

«Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ)» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και 

την Υ.Α. με Α.Π. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (Β 5968/31-12-2018). 

Για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας των παραπάνω δαπανών θα απαιτείται: 

 η προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων που τεκμηριώνουν την υλοποίηση της Πράξης 
σύμφωνα με τις προσδιοριζόμενες προδιαγραφές (π.χ. λειτουργία της Δομής και παροχή των 
υπηρεσιών), όπως αυτές θα αποτυπωθούν στην Απόφαση Ένταξης και, 

 παραστατικά δαπανών για τις άμεσες δαπάνες προσωπικού, σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ. 
 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών δαπανών (συμβάσεις, τιμολόγια, δικαιολογητικά 

πληρωμής) για την επαλήθευση της πραγματοποίησης των έμμεσων δαπανών της Πράξης, η 

επιλεξιμότητα των οποίων εξαρτάται μόνο από την επιλεξιμότητα των άμεσων δαπανών προσωπικού. 

Για τις ανάγκες μικροδιαμορφώσεων – προμήθειας εξοπλισμού για να καταστούν λειτουργικές οι 

Δομές, θα προβλεφθεί η χρήση της «ρήτρας ευελιξίας» 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 με συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου έως 10% της 

ενωσιακής χρηματοδότησης. 

 
Η παρούσα τροποποίηση της εξειδίκευσης έχει ως αντικείμενο την αύξηση του προϋπολογισμού της 

δράσης, από 4.800.000€ σε 5.000.000€ ως αποτέλεσμα, αφ’ ενός της πορείας υλοποίησης της 

συγκεκριμένης δράσης, αφ’ ετέρου των επικαιροποιημένων στοιχείων ως προς τον προϋπολογισμό 

ορισμένων δομών που προκύπτουν από τις νέες αποφάσεις έγκρισης της σκοπιμότητάς τους. 

 
 

Διάρκεια δράσεων: 48 μήνες ή ως το τέλος του έτους 2023. 
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Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου 

Ενήλικες, παιδιά και έφηβοι με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου και με 

μαθησιακά προβλήματα, καθώς και μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος με στόχο την 

πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη, καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση 

και κοινωνική επανένταξη. 

 

Δείκτες εκροής 

Πίνακας: Δείκτες εκροής 
 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

11204 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται 
από υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

Αριθμός   785 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς 

εταίρους ή μη κυβερνητικές 
οργανώσεις 

Αριθμός   6 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO22 Αριθμός έργων που αφορούν 
δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες 

υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό 
ή τοπικό επίπεδο 

Αριθμός   12 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 
 
Χρηματοδοτικό σχήμα 

 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας 

Συνολικό Κόστος (α) 5.000.000 

Δημόσια Δαπάνη (β) 5.000.000 

Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.000.000 

Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.000.000 

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα 0 

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα 0 

εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

0 

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 0 

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι 

 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ν.2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α'), όπως ισχύει. 

 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού τομέα, του Ν.2716/1999 (ΦΕΚ 

96 Α'), όπως ισχύει. 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 

είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη Δράση. 

Για τη συγκεκριμένη Δράση η επιλογή των Πράξεων γίνεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, με 

σκοπό οι Πράξεις να εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής προτεραιότητας, να 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων και να εξυπηρετούν, 

κατά το δυνατόν, περισσότερους ωφελούμενους. Έχει προηγηθεί διαβούλευση του Υπουργείου 

Υγείας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το Υπ. Οικονομίας έχει αποστείλει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σχέδιο ενεργοποίησης των δράσεων του Υπ. Υγείας στον Θ.Σ. 9 του ΕΣΠΑ από 10-1-2018, το 

οποίο και έγινε αποδεκτό 

Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η Περιφερειακή 

Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Ως εκ τούτου έχουν 

εκπληρωθεί όλες οι θεσμικές, διοικητικές προϋποθέσεις για την έναρξη εφαρμογής της Δράσης. 

Σημειώνεται επίσης ότι, με την προτεινόμενη, στην παρούσα τροποποίηση της εξειδίκευσης, αύξηση 

του προϋπολογισμού της Δράσης, δεν απαιτείται έκδοση νέας πρόσκλησης.  

 
 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας Εκπλήρωση απαιτήσεων αιρεσιμότητας Τ09.3 
για την υγεία: την 31.12.2016, Επιστολή ΕΕ 
Ref. Ares (2017) 1538678 – 22.03.2017 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης Εκπληρώθηκε, ΕΕ Ref. Ares(2018) 316507 – 
18/01/2018 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής 
(Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων 
δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής Πράξης Νοέμβριος 2018 

Ημερομηνία έκδοσης Πρόσκλησης Μάρτιος 2019 (α΄ φάση) 
Δεκέμβριος 2019 (β΄ φάση) 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ (2) 
Κωδ. 

ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ  
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ  
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας             

(11) 

Κωδ. 
πεδίου 

παρέμβασης                              
(12) 

ΔΔ 
(13) 

2Α 79.572.690 

8 5.174.606 
8.iii 800.000 2Α1.1 800.000 

8.iii.1 1.600.000 Μετάβαση 104 1.600.000 

8.iii.2 800.000 Μετάβαση 104 800.000 

8.v 4.374.606 2Α2.1 4.374.606 8.v.2 3.800.000 Μετάβαση 106 3.800.000 

9 74.398.084 

9.i 19.000.000 2.A3.1 19.000.000 

9.i.1 1.700.000 Μετάβαση 109 1.700.000 

9.i.2 5.500.000 Μετάβαση 109 5.500.000 

9.i.3 18.340.000 Μετάβαση 109 18.340.000 

9.i.4 1.000.000 Μετάβαση 109 1.000.000 

9i.ΒΑΑ.1 600.000 Μετάβαση 109 600.000 

9i.ΟΧΕ.1 500.000 Μετάβαση 109 500.000 

9.ii 7.000.000 

2.A4.1 4.800.000 9.ii.3 9.700.000 Μετάβαση 110 9.700.000 

2.A4.2 2.200.000 

9.ii.1α 1.290.000 Μετάβαση 110 1.290.000 

9.ii.1β 1.620.000 Μετάβαση 110 1.620.000 

9.ii.4 324.000 Μετάβαση 110 324.000 

9ii.ΒΑΑ.1 300.000 Μετάβαση 110 300.000 

9.iii 12.500.000 

2.A5.1 620.000 9.iii.1 800.000 Μετάβαση 111 800.000 

2.A5.2 11.880.000 
9.iii.3 3.150.000 Μετάβαση 111 3.150.000 

9.iii.4 3.650.000 Μετάβαση 111 3.650.000 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

  12  

 

 

Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ (2) 
Κωδ. 

ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ  
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ  
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας             

(11) 

Κωδ. 
πεδίου 

παρέμβασης                              
(12) 

ΔΔ 
(13) 

9.iii.5 1.728.000 Μετάβαση 111 1.728.000 

9.iii.6 5.000.000 Μετάβαση 111 5.000.000 

9.iii.7 1.200.000 Μετάβαση 111 1.200.000 

9.iv 26.148.084 

2.A6.1 15.500.000 

9.iv.3 9.286.226 Μετάβαση 112 9.286.226 

 9.iv.4 5.000.000 Μετάβαση 112 5.000.000 

  9.iv.6 2.600.000 Μετάβαση 112 2.600.000 

  9.iv.9 232.700 Μετάβαση 112 232.700 

  9.iv.10 350.000 Μετάβαση 112 350.000 

  9.iv.12 3.300.000 Μετάβαση 112 3.300.000 

  9.iv.13 37.000.000 Μετάβαση 112 37.000.000 

  

2.A6.2 10.648.084 

9.iv.1 1.000.000 Μετάβαση 112 1.000.000 

  9.iv.8 1.000.000 Μετάβαση 112 1.000.000 

  9iv.ΒΑΑ.1 2.550.000 Μετάβαση 112 2.550.000 

  9v 3.500.000 2Α7.1 3.500.000 9.v.1 150.000 Μετάβαση 113 150.000 

  

9.vi 6.250.000 2.A8.1 6.250.000 

9vi.ΤΑΠΤοΚ.1 2.850.000 Μετάβαση 114 2.850.000 

  9vi.ΤΑΠΤοΚ.2 1.425.000 Μετάβαση 114 1.425.000 

  9vi.ΤΑΠΤοΚ.3 1.600.000 Μετάβαση 114 1.600.000 

  9vi.ΤΑΠΤοΚ.4 1.400.000 Μετάβαση 114 1.400.000 

 

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθησαν στην SFC. 


