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ΘΕΜΑ: Ενέργειες υποβολής αιτημάτων κατανομής χρηματοδότησης και καταβολής Α’ 

δόσης για τις δομές «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)» 

 

Αξιότιμοι κκ 

Στo πλαίσιο της ένταξης των Πράξεων για τη λειτουργία των «ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ), και προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η καταβολή της Α’ Δόσης 

χρηματοδότησης των εν θέματι πράξεων, σας ενημερώνουμε για τα βήματα που απαιτούνται : 

1. Ορισμός διαχειριστή έργου/υπολόγου των δομών «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)» 

Συγκεκριμένα, για ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (αστικές μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες ή σωματεία, σύλλογοι, κλπ), μη εποπτευόμενους από το δημόσιο η 

διαδικασία ενεργοποιείται με αίτημα του δικαιούχου προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

(Λ. Συγγρού 15-17, 11743, Αθήνα) για ορισμό του ως υπόλογου φορέα διαχείρισης της 

Πράξης και αποδοχή του αιτήματος με απόφαση του ΠΤΑ. Κατόπιν, ο δικαιούχος υποβάλει 

αίτημα στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής – Τμήμα 

Εφαρμογής Προγραμμάτων και έργων (Λ. Συγγρού 80-88, 11741, Αθήνα)  για ορισμό του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ως υπολόγου φορέα, επισυνάπτοντας και την απόφαση 

του ΠΤΑ. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού ορίζεται από το ΠΤΑ ο «υπεύθυνος λογαριασμού» που θα πιστοποιηθεί 

από την ΤτΕ (φυσικό πρόσωπο). 

Ο υπεύθυνος λογαριασμού μεταφέρει σε ξεχωριστό για την πράξη λογαριασμό όψεως του 

δικαιούχου το ποσό των προβλεπόμενων δόσεων ως επιχορήγηση. Προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η καταβολή των δόσεων (πέραν της 1ης) για την υλοποίηση της πράξης θα 

πρέπει ο δικαιούχος της χρηματοδότησης να έχει απορροφήσει το 100% της προηγούμενης 

δόσης, να έχει δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) τις πληρωμένες δαπάνες μέσω 

υποβολής ΔΔΔ και να έχουν γίνει αποδεκτές από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής. 

Οι δόσεις καταβάλλονται ως εξής: 1
η 

, 2
η
  και 3

η
 Δόση 30% του εγκεκριμένου π/υ, 4

η
 Δόση 

αποπληρωμή. 

  

http://www.socialattica.gr/


 

 

 
 

 

2. Συμπλήρωση και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) ηλεκτρονικά 

μέσω του ΟΠΣ με συνημμένα (ηλεκτρονικά) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

o Ορισμός Επιστημονικής Επιτροπής. 

o Απόφαση ΔΣ για έκδοση πρόσκλησης επιλογής ωφελούμενων για τη ΣΥΔ. 

o Πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων, μεταγενέστερη της Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης, βάσει του ΦΕΚ 1160/8-4-2019, Τεύχος Δεύτερο, «Προϋποθέσεις 

ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες», και δημοσιεύσεις αυτής σε site ή/και  έντυπο τύπο. 

o Υποβολή του τελικού καταλόγου των ωφελουμένων επικυρωμένου από την 

Επιστημονική Επιτροπή. 

o Πίνακες Προσωπικού Ε4 

o Απόφαση σύστασης/ορισμού Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης Πράξης 

(συνημμένο 1) 

o Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια 

Μέσα (ΑΥΙΜ) 

o Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα νόμιμα υπογεγραμμένη (Υποέργου) 

o Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της ΣΥΔ (αρχική και τυχόν 

τροποποιήσεις). 

o Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του Τελικού Δικαιούχου 

(π.χ. ισχύον καταστατικό ίδρυσης ή συστατική πράξη και σχετικό ΦΕΚ 

δημοσίευσης, όπου κατά το Νόμο απαιτείται, έγγραφο/α συγκρότησης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του δικαιούχου και ορισμού διαχείρισης και 

εκπροσώπησής του).  

 

3. Υποβολή αιτήματος κατανομής χρηματοδότησης ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ μόνο 

μετά τον έλεγχο-έγκριση, από την ΕΥΔΕΠ, του ΤΔΥ (με τα συνημμένα δικαιολογητικά) και 

την σχετική ενημέρωση των Τελικών Δικαιούχων (ΤΔ) από την ΕΥΔΕΠ. 

 

4. Υποβολή αιτήματος καταβολής της Α’ δόσης προς το Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Αττικής (συνημμένο 2), μόνο μετά την έγκριση του προηγούμενου 

βήματος (αίτημα κατανομής από τους ΤΔ) και την σχετική ενημέρωση των Τελικών 

Δικαιούχων (ΤΔ) από το ΟΠΣ.  

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@socialattica.gr . 

 

        Ο Προϊστάμενος της  
              ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής 
         
 
 
 
        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΗΣ 
 
 
 
Συνημμένα 
 
1. Σχέδιο Απόφασης Ορισμού Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης 
2. Σχέδιο Αιτήματος Καταβολής Α’ Δόσης 
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