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Πληροφορίες: Αγγ. Παλαιολόγου

Προς:

Τηλ.: 2281360819, 2281360800

Πίνακας Αποδεκτών

Fax: 2281360860
Email: agelpale@mou.gr
ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας µε επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω
της επιδηµίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» µε Κωδικό ΟΠΣ 5070042 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο
2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020»
(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)
2. Την Απόφαση µε αριθµό C (2014)10179/18.12.2014. που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τη µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) ΥΑ µε τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015
(ΦΕΚ Β΄1822) ΥΑ «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας
δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς –
∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων»
4. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) µε την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»
6. Τη µε αρ. πρωτ. 1438/25.05.2020 Απόφαση έγκρισης µε γραπτή διαδικασία της τροποποίησης της Εξειδίκευσης Εφαρµογής ∆ράσεων
του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου»
7. Τη µε αρ. πρωτ. 2053/13.07.2020 Πρόσκληση της ΕΥ∆ Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 4 µε κωδικό ΝΑΙΓ103/4420, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Το µε ID 109431/03.08.2020 Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης του ∆ικαιούχου Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας προς την ΕΥ∆
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
9. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και
ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας, στο Φύλλο και αποτυπώνονται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ
10. Τη µε αρ. πρωτ. 2570/25.08.2020 θετική εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Αποφασίζει
την ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας µε επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της
επιδηµίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο».
Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):
5070042
2.∆ικαιούχος:
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
3.Κωδικός ∆ικαιούχου:
1090210
4.Φυσικό αντικείµενο της πράξης:
Η πράξη αφορά την ενίσχυση και στήριξη των Φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε πρόσληψη ειδικευµένου και λοιπού
ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπ. Υγείας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
επιδηµικής κρίσης COVID-19. Πλαισιώνεται θεσµικά από το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/03.04.2020) µε τον οποίο κυρώθηκαν οι Πράξεις
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 11.03.2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14.03.2020 (ΦΕΚ 64/Α/14.03.2020) καθώς και µε τις
πρωτοβουλίες της ΕΕ όσον αφορά ειδικά µέτρα για κινητοποίηση επενδύσεων για την αντιµετώπιση της επιδηµικής έκρηξης της COVID-19.
Η πράξη περιλαµβάνει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού (8 ιατροί και 107 άτοµα λοιπού προσωπικού) για διάστηµα ως 24 µηνών µε
ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας για συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ την 01.02.2020 ως εξής:

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
Κωδικός ΟΠΣ: 5070042 (Κωδ. Απόφασης:10023)
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- Νοσοκοµεία Καλύµνου (14 άτοµα λοιπού προσωπικού), Κω (1 ιατρό και 6 άτοµα λοιπού προσωπικού) Λέρου (1 ιατρό και 27 άτοµα λοιπού
προσωπικού), Νάξου (2 ιατρούς και 15 άτοµα λοιπού προσωπικού), Ρόδου (2 ιατρούς και 24 άτοµα λοιπού προσωπικού) και Σύρου (2
ιατρούς και 14 άτοµα λοιπού προσωπικού)
- ΕΚΑΒ (9 άτοµα λοιπού προσωπικού)
Η δράση αποσκοπεί στη λειτουργική ετοιµότητα και ανθεκτικότητα του συστήµατος υγείας στο πλαίσιο της υγειονοµικής κρίσης λόγω
COVID-19 µέσω αύξησης του προσωπικού για την ικανοποίηση αναγκών
• άµεσης λειτουργικής αναδιάταξης µονάδων και κλινικών εντός των υφιστάµενων υποδοµών µε προσαρµογές για να ενισχυθούν
σηµαντικά οι ειδικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ µε αύξηση του υπηρετούντος προσωπικού
• εφαρµογής των πρωτοκόλλων διαλογής, έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης ενδεχόµενων κρουσµάτων κορωνοϊού (Covid-19),
καταρχήν στα νοσοκοµεία και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς στην ασφαλή διακοµιδή των κρουσµάτων και στην αποτελεσµατικότερη
διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια φροντίδα υγείας.
• παροχής υπηρεσιών υγείας και καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών µε χρόνια νοσήµατα ή οξεία νόσο που δεν αφορά µόνο σε
λοίµωξη του αναπνευστικού.
• ενίσχυσης της αντοχής του υπηρετούντος δυναµικού και της δυνατότητας αναπλήρωσής του σε περιπτώσεις άσκησης δικαιώµατος
άδειας ειδικού σκοπού, σε περιπτώσεις καραντίνας και για την αποτροπή της επαγγελµατικής εξουθένωσης.
Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο επικουρικού προσωπικού, όπως διαµορφώθηκε και επεκτάθηκε
σε νέους φορείς µε τις ΠΝΠ και σύµφωνα µε τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από Υ.Υ. και ΥΠΕ. Οι προσλήψεις
πραγµατοποιούνται µε συµβάσεις εργασίας Ι∆ΟΧ. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό αµείβεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές
διατάξεις.
Το επικουρικό προσωπικό που έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία από το Μάρτιο 2020) χρηµατοδοτήθηκε αρχικά από ειδική επιχορήγηση του
ΓΛΚ ή ιδίους πόρους και στη συνέχεια από το Εθνικό Σκέλος του Π∆Ε του Υ.Y. (ΣΑ091) µέχρι έναρξη συγχρηµατοδότησης από ΣΑΕΠ.
Επιλέξιµες δαπάνες:
- Άµεσες δαπάνες προσωπικού που αφορούν το συνολικό κόστος µισθοδοσίας (µικτό µισθοδοτικό κόστος) βάσει παραστατικών, ήτοι οι
µικτές αποδοχές αντίστοιχες της θέσης που τοποθετούνται, συµπεριλαµβανοµένου του µικτού κόστους των εφηµεριών,
νυχτερινά-εξαιρέσιµα, υπερωρίες και πάσης φύσεως επιδοµάτων, οικονοµικής ενίσχυσης, καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές που
αντιστοιχούν στα ανωτέρω, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
- Έµµεσες δαπάνες βάσει απλοποιηµένου κόστους που υπολογίζονται ως κατ’ αποκοπή ποσοστό 15% επί των επιλέξιµων άµεσων
δαπανών προσωπικού και προορίζονται για κάλυψη λειτουργικών εξόδων, αναλωσίµων κ.α.
- Άλλες άµεσες δαπάνες για την υποστήριξη συντονισµού και διοίκησης του έργου
5. Παραδοτέα πράξης:
Η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου παρακολουθείται και αποτυπώνεται κατ ελάχιστον µε τα κάτωθι
έγγραφα:
1. Αποφάσεις έγκρισης για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας
2. Συµβάσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ)
3. Κατάλογος των προσληφθέντων, όπου αναγράφονται η ηµεροµηνία σύµβασης/ανάληψης υπηρεσίας, η τοποθέτησή του στα τµήµατα που
υπηρετεί και τα αντίστοιχα διαστήµατα, ο οποίος θα ενηµερώνεται ανελλιπώς µε ευθύνη του συνδικαιούχου για τυχόν περιπτώσεις
µεταβολής των στοιχείων
4. Έντυπο µηνιαίας συγκεντρωτικής καταγραφής παρουσιών και εφηµεριών προσωπικού
5. Σύµβαση/αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη διαχείρισης της πράξης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗ
CO22
CV30
CV33

7.
8.
9.

6. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αριθµός έργων που αφορούν δηµόσιες διοικήσεις ή
δηµόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
Αριθµός
επίπεδο
Κόστος των δράσεων ΕΚΤ για την αντιµετώπιση των
Ευρώ
συνεπειών της πανδηµίας COVID-19
Αριθµός δοµών / φορέων που υποστηρίζονται για την
αντιπετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας
Αριθµός
COVID-19

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Περισσότερο ανεπτυγµένες
περιφέρειες

1,00

Περισσότερο ανεπτυγµένες
περιφέρειες

5.687.840,00

Περισσότερο ανεπτυγµένες
περιφέρειες

7,00

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ηµεροµηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/02/2020.
Η ηµεροµηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.
Η ανάληψη της νοµικής δέσµευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγµατοποιείται έως 01/02/2020.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ΑΠΑΝΗ
A. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ
4.946.600,00
Α.1. Άµεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
4.946.600,00
B. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
4.946.600,00
0,00
4.946.600,00

Β.3.1. ∆απάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού

741.240,00

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

741.240,00

741.240,00
741.240,00

5.687.840,00

5.687.840,00

ΣΥΝΟΛΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
Κωδικός ΟΠΣ: 5070042 (Κωδ. Απόφασης:10023)

5.687.840,00
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Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

5.687.840,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΚΩ∆. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

1090210
1083503
1083542
1083555
1083604
1083628
1083641
1083663

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ»
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
5.000,00
822.480,00
364.320,00
1.291.680,00
1.349.640,00
422.280,00
656.880,00
775.560,00
5.687.840,00

10. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 5.687.840,00 €
11. Για την Πράξη, οι εφαρµοζόµενες επιλογές απλοποιηµένου κόστους είναι οι εξής:
∆ΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Β.3.1 ∆απάνες βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιµων
άµεσων δαπανών προσωπικού (<= 40%)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
15

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

%

Επιλέξιµες δαπάνες
- Οι άµεσες δαπάνες προσωπικού, ήτοι: το συνολικό κόστος µισθοδοσίας (µικτό µισθοδοτικό κόστος) για δύο έτη (µε δυνατότητα
παράτασης όπου προβλέπεται), ήτοι οι µικτές αποδοχές αντίστοιχες της θέσης που τοποθετούνται, συµπεριλαµβανοµένου του µικτού
κόστους των εφηµεριών και πάσης φύσεως επιδοµάτων, οικονοµικής ενίσχυσης, καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές που αντιστοιχούν
στα ανωτέρω, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις Αποφάσεις Ένταξης. Οι ανωτέρω δαπάνες είναι αποδεκτές ως επιλέξιµες
όταν διενεργούνται νοµίµως και αφορούν αποδεικνυόµενη πραγµατική απασχόληση.
- Άλλες άµεσες δαπάνες, ήτοι δαπάνες για την υποστήριξη συντονισµού και διοίκησης έργου
Εφαρµόζεται Επιλογή απλοποιηµένου Κόστους µε κατ΄ αποκοπή ποσοστό εφαρµοζόµενο επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών
προσωπικού, σε ύψος 15% σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 68.β.1 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, όπως ισχύει και την µε αριθ.
πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση που περιλαµβάνει λοιπές άµεσες και έµµεσες
δαπάνες απαραίτητες για την υλοποίηση της πράξης όπως:
• προµήθεια υπηρεσιών αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιµα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη,
δαπάνες δηµοσιότητας και ενηµέρωσης κοινού
• αναλώσιµα είδη όπως προστατευτικές µάσκες, ειδικό ρουχισµό προστασίας και λοιπά µέτρα προφύλαξης, ΚΙΤ για
διαγνωστικά τεστ, φαρµακευτικά είδη, ιατρικά αέρια
• υπηρεσίες εργαστηρίων, υπηρεσίες απολύµανσης, υπηρεσίες ενηµέρωσης, κλπ
∆εν απαιτείται η προσκόµιση παραστατικών δαπανών (συµβάσεις, τιµολόγια, δικαιολογητικά πληρωµής) για την επαλήθευση της
πραγµατοποίησης των λοιπών άµεσων δαπανών της πράξης, η επιλεξιµότητα των οποίων εξαρτάται µόνο από την επιλεξιµότητα των
άµεσων δαπανών προσωπικού
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
12. Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 5.687.840,00 €
Η δηµόσια δαπάνη της πράξης επιµερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩ∆. ΣΑ

ΕΠ0671
Ε091

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(που συνεχίζει ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
να πληρώνει
την πράξη)
2020ΕΠ06710017
NAI
0,00
2020ΣΕ09100000
OXI
0,00

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

4.925.440,00
762.400,00

* Ο κωδικός εναρίθµου τίθεται σε ισχύ µετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.
15. Το επιλέξιµο ποσό δηµόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο Π∆Ε ανέρχεται σε 5.687.840,00 €.
Επιπρόσθετα στα ανωτέρω στοιχεία:

•

Ε091 / 2020ΣΕ09100000 : Επιλέξιµες πληρωµές του προσωπικού που διενεργήθηκαν από την ΣΑ 091 του Υπ. Υγείας – Εθνικό Π∆Ε
µε βάση την αρ. πρωτ. 49907/20.05.2020 (Α∆Α:ΨΨΑ346ΜΤΛΡ-ΚΟ9) απόφαση του Υπ. Αν. & Επενδύσεων.
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•

ΕΠ0671 / - : Λοιπές επιλέξιµες πληρωµές της πράξης

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύµφωνα µε τους όρους και τον
χρονικό προγραµµατισµό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ∆Α επανεξετάζει την πράξη και µπορεί να
προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Συνηµµένα:
Παράρτηµα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης Ένταξης
Πίνακας Αποδεκτών:
1.ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
- Νόµιµο Εκπρόσωπο, Υπουργό. κ. Β. Κικίλια
- Υπεύθυνη πράξης, κα Μαρία Καθαράκη
2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»
Νόµιµο Εκπρόσωπο και υπεύθυνο πράξης κ, Γ. Λαζαρίδη
3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»
Νόµιµο Εκπρόσωπο και υπεύθυνο πράξης κ. Σ. Βασιλειάδη
4. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
Νόµιµο Εκπρόσωπο και υπεύθυνο πράξης κ. Μ. Ζουλουφό
5. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ»
Νόµιµο Εκπρόσωπο και υπεύθυνο πράξης κ. Γ. Ρουµάνη
6. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ"
Νόµιµο Εκπρόσωπο και υπεύθυνο πράξης κ. Μ. Ζουλουφό
7. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Νόµιµο Εκπρόσωπο και υπεύθυνο πράξης κ. Ν. Παπαευσταθίου
8. ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
Νόµιµο Εκπρόσωπο και υπεύθυνο πράξης κ. Β. Στασινόπουλο

Κοινοποίηση:
1.Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ,
- ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Τµήµα Κατάρτισης Π∆Ε, Νίκης 5, Πλ. Συντάγµατος, 10180, Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, Ν. Νικοδήµου 11 & Βουλής, 105 57 Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα
2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Σάκη Καράγιωργα 22, Ερµούπολη 84100 Σύορς
Εσωτερική διανοµή:
Γραφείο Περιφερειάρχη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας µε επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της
επιδηµίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» αναλαµβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i)
2.

Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη
αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση και την προσβασιµότητα
Ατόµων µε Αναπηρίες.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να τηρεί τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της πράξης και των επί µέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και
ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης,
όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή
η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).
Στις περιπτώσεις πράξεων µε υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισµού τους γίνεται σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο Π∆Ε ο προϋπολογισµός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των
προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράµµατος, ο προϋπολογισµός της πράξης που αντιστοιχεί
στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο Π∆Ε, µετά από σχετικό αίτηµα της ∆Α ή του ΕΦ προς τη ∆∆Ε. Συνεπώς,
Η ανάληψη της κύριας νοµικής δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί την ηµεροµηνία ανάληψης της πρώτης νοµικής δέσµευσης
του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σηµείο10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου
η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί µετά από προειδοποιητική επιστολή της ∆Α και την άπρακτη παρέλευση τριών µηνών. Η
παραπάνω προθεσµία ισχύει µε την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της
πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου
από τη ∆Α και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, αλλά και την ανάκληση
της απόφασης ένταξης της πράξης.

•

(ii)

Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για το σκοπό αυτό, µε βάση το
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του, στην περίπτωση που
ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται µε το δικαιούχο αυτής.

(iii)

Να λαµβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης,
ανάθεσης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται µε ίδια µέσα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει
αίτηµα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση
αυτεπιστασίας.

(iv)

Να ενηµερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά µε την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα
σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη
φυσική και οικονοµική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του συστήµατος διαχείρισης
και ελέγχου.

(v)

Να πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ µε τα δεδοµένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδοµένα και έγγραφα προγραµµατισµού και
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδροµή ελέγχου της πράξης.

(vi)

Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το χρονικό
πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγµατοποιεί διασύνδεσητων Πληροφοριακών Συστηµάτων του µε το
ΟΠΣ– ΕΣΠΑ για την αυτόµατη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii) Να εφαρµόζει το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα µε το επίπεδο εµπλοκής του στην παρακολούθηση των
δεικτών της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.

(viii)

3.

Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστηµένο σύστηµα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο
τοπικό ή κεντρικό σύστηµα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και µεταβίβασης δεδοµένων συµµετεχόντων (microdata), όπου
απαιτείται, προκειµένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδοµένων των συµµετεχόντων και αφετέρου η
έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τα εν λόγω στοιχεία.
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των δεδοµένων
µεµονωµένων συµµετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή
παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ∆οµές φροντίδας παιδιών κα).

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας
και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, καθώς και να εφαρµόζει εσωτερικές
διαδικασίες ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και κανονικότητά τους.

(ii)

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς
τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάµεσο Φορέα, µέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης
∆απανών.

(iii)

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) και
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στην Αρχή Πιστοποίησης, µετά την ολοκλήρωση της πράξης
α) στοιχεία για τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των διατιθέµενων πόρων.
β) επικαιροποιηµένη χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τον προσδιορισµό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα,
εφόσον για τον προσδιορισµό των καθαρών εσόδων εφαρµόζεται η εν λόγω µέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισµός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη µέθοδο του κατ’ αποκοπή
ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρµογή στο ποσοστό χρηµατοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση
πληρωµής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειµενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίµηση των εσόδων, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδατης πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή της
έως την προθεσµία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως µε το ποια χρονική στιγµή προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άµεσα έσοδα µόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιµη δαπάνη της πράξης µειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που
παρήχθησαν άµεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωµής που υποβάλλει ο
δικαιούχος.

4.

5.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i)

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για
την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(ii)

Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i)

Να αποδέχεται τη συµπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δηµοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
(ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν.
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονοµασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ηµεροµηνία έναρξης της
πράξης, καταληκτική ηµεροµηνία πράξης, συνολική επιλέξιµη δαπάνη, ποσοστό συγχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, ή
άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της κατηγορίας παρέµβασης της πράξης.

(ii)

Να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII του Κανονισµού 1303/2013 και ειδικότερα:
α)
Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σηµαντικού µεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδοµής ή κατασκευών σε ορατό σηµείο
από το κοινό, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.
β)
Να τοποθετεί µόνιµη αναµνηστική πλάκα ή πινακίδα σηµαντικού µεγέθους, σε σηµείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός
τριών µηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδοµής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώµατου) αντικειµένου, µε
συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναµνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον
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.
γ)
Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντοµη περιγραφή, ανάλογης µε το
επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσµατα, επισηµαίνοντας τη χρηµατοδοτική στήριξη από την Ένωση.
δ)
Να τοποθετεί αφίσες µε πληροφόρηση σχετικά µε την πράξη, σε πράξεις που δεν εµπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή
πλακών.
ε)

στ)

6.

Να ενηµερώνει τους συµµετέχοντες σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή
Ταµείο Συνοχής, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο
επιχειρησιακού προγράµµατος. Η εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που
χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.
Να εξασφαλίζει ότι οι συµµετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των
Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενηµερωµένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά
κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση µιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους
συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένων των πιστοποιητικών συµµετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαµβάνει δήλωση
ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i)

Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την
αποπληρωµή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες και
τους λογιστικούς ελέγχους για διάστηµα δύο (2) ετών, από την 31 ∆εκεµβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασµών στους
οποίους περιλαµβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωµένης πράξης. Η ∆Α ενηµερώνει τον δικαιούχο για την ηµεροµηνία έναρξης
της περιόδου διαθεσιµότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα
διατηρούνται είτε υπό τη µορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιηµένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς
δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε
ηλεκτρονική µορφή.

(ii)

Να κοινοποιεί στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης
φακέλου Πράξης», στο οποίο, µεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους
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τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η µορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο µε την υποβολή του πρώτου ∆ελτίου
∆ήλωσης ∆απάνης.

(iii)

Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από
την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ).

(iv)

Να τηρεί τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωµα της συνεισφοράς των
Ταµείων:
α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωµή ή εντός της
προθεσµίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να µην επέλθει:

•

παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράµµατος

•

αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε µια εταιρεία ή δηµόσιο οργανισµό
αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα

•

ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή των όρων που θα µπορούσαν να
υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) ή
καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.
Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, µετά την ολοκλήρωση της πράξης, µε διοικητικές ή και επιτόπιες
επαληθεύσεις από την ∆.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των µακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται
σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα).

7.

Ειδικοί Όροι
•

Πρόκειται για έργο τύπου «Ειδική περίπτωση Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου».

•

Η έναρξη της επιλεξιµότητας είναι αναδροµική, οι τρέχουσες επιλέξιµες πληρωµές του προσωπικού διενεργούνται είτε από την ειδική

επιχορήγηση του ΓΛΚ είτε από την ΣΑ 091 του Υπ. Υγείας – Εθνικό Π∆Ε.
•

Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας της δράσης ορίζεται η 1-2-2020, σύµφωνα µε το από 18-03-2020 επιστολή της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης των Κρατών Μελών µε θέµα: The Coronavirus Response Investment Initiative and
European Union Solidarity Fund Support.
•

Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή πληρωµής σε αναδροµικές της ένταξης των πράξεων δαπάνες, θα γίνεται κατόπιν επαλήθευσης από

την ΕΥ∆ σε συνέχεια όλων των απαιτούµενων διοικητικών ενεργειών που απαιτείται να προηγηθούν σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης
και Ελέγχου 2014-2020.
•

Λόγω των επιτακτικών αναγκών και αναγκών έγκαιρης διαφύλαξης και προστασίας της δηµόσιας υγείας του πληθυσµού δύναται να

εφαρµοστούν όλες οι ισχύουσες διατάξεις της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020,
τεύχος πρώτο), όπως επικαιροποιείται και ισχύει, καθώς και των διατάξεων του 4412/2016 όπως ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 32.
•

Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει επίσης να µεριµνήσει για την τήρηση των όρων προσβασιµότητας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η

προσβασιµότητα των ΑµεΑ (τόσο σε όρους φυσικής πρόσβασης όσο και σε όρους πληροφόρησης), σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό
εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο.
•

Προβλέπεται ετησίως η µέτρηση των δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Ο προσδιορισµός των απαιτήσεων για την

έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση δεδοµένων δεικτών και εφαρµογής του Ενιαίου Συστήµατος Παρακολούθησης ∆εικτών, ανάλογα
µε το επίπεδο εµπλοκής των δικαιούχων στην παρακολούθηση των δεικτών των πράξεών τους, προκειµένου να διασφαλίζεται η
ακρίβεια και η επάρκεια των δεδοµένων, καθώς και η έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τα εν λόγω στοιχεία, περιγράφονται
περαιτέρω στο συνηµµένο της παρούσης Οδηγό Ενιαίου Συστήµατος Παρακολούθησης ∆εικτών για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο
οποίος θα επικαιροποιείται.
•

Η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που

θέτει η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την απόκτηση της σχετικής άδειας (όπου δεν έχει αποκτηθεί),
µεριµνούν οι υπόχρεοι φορείς.
•

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδέχονται τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 παρ. 2 και

Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/20
•

Η υλοποίηση της δράσης πραγµατοποιείται µε κύριο ∆ικαιούχο ως συντονιστή την Ε∆ΕΥΠΥ, που έχει το συντονισµό της

πράξης και συνδικαιούχους (εταίροι) τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.),
•

Ο Συντονιστής ∆ικαιούχος θα περιγράψει τους όρους υλοποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου σε σχετικές οδηγίες για

κοινό σχεδιασµό για τα έργα. H υποβολή των δελτίων δηλώσεων δαπανών στο ΟΠΣ γίνεται από τους συνδικαιούχους (εταίρους), οι
οποίοι και ως φορείς λειτουργίας υλοποιούν το οικονοµικό αντικείµενο του έργου και τηρούν το σχετικό αρχείο.
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