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Αξιότιμοι κκ
Σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.51287/5.7.2019 [ΑΔΑ:64Θ6465ΦΥΟ-3ΒΟ] Απόφασης του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Παράταση 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», καθώς και του από 20/01/2021 ηλεκτρονικού μηνύματος της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού ΕΚΤ, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αττικής προτίθεται να προβεί σε
τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης των πράξεων ψυχικής υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα
παράτασης της χρηματοδότησης τους έως 30/06/2023.
Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλλετε αίτημα τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ως προς το
χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό των Πράξεων, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.
α) Το αίτημα υποβάλλεται στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής με την επανυποβολή/τροποποίηση του
Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ), τη συμπλήρωση των Πεδίων 21-29
«Αντικείμενο Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης» σε αυτό και την ενσωμάτωση των
προτεινόμενων αλλαγών επί των στοιχείων της Πράξης, έως την 15/03/2022.
β) Τα στοιχεία χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού θα αποτυπωθούν ως εξής:
Ø Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του υποέργου (φυσικό αντικείμενο) θα προσδιοριστεί
λαμβάνοντας υπόψη ως καταληκτική ημερομηνία την 30/06/2023.
Ø Ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης (λήξης οικονομικού αντικειμένου), που
αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης τίθεται η 31/12/2023.
Ø Ο συνολικός Π/Υ της Πράξης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη:
τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού για τους μήνες λειτουργίας των δομών, για το
διάστημα από την έναρξη λειτουργίας των, όπως αυτό αποτυπώνεται στην Βεβαίωση Έναρξης
Λειτουργίας, μέχρι και τις 30/06/2023, συν κατ’ αποκοπή ποσό 15% επί των δαπανών αυτών,
με την επιφύλαξη της παραγράφου (δ).
Ο συνολικός Π/Υ των άμεσων δαπανών θα πρέπει να προσαρμοστεί στο πραγματικό κόστος
μισθοδοσίας του προσωπικού της κάθε δομής.

γ) Επίσης, με την υποβολή του τροποποιημένου ΤΔΠ, θα πρέπει να υποβληθεί σχέδιο
τροποποιημένης ΑΥΙΜ με ενσωματωμένες τις αλλαγές που αφορούν στην πράξη, η οποία θα είναι
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα καθώς και έντυπο ανάλυσης του νέου
προϋπολογισμού της πράξης σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
δ) Επισημαίνεται ότι για τις πράξεις όπου το φυσικό αντικείμενο έχει ήδη λήξει, και για την συνέχιση
της λειτουργίας τους, οι Φορείς έχουν λάβει επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας, οι δαπάνες για
το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δύναται να είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση εφόσον
τηρούνται οι προϋποθέσεις της με ΑΠ 1328/18-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΝ5Η7Λ7-ΠΘΨ) πρόσκλησης της
ΕΥΔΕΠ Π Αττικής καθώς και οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Υπουργικής
Απόφασης περί εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ (όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αποφυγή διπλής
χρηματοδότησης των Φορέων για το εν λόγω διάστημα.
Σημειώνεται ότι για τις πράξεις που δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση τους ή το φυσικό αντικείμενο
ολοκληρώνεται μετά τις 30/06/2023, δεν δίνεται η δυνατότητα παράτασης της χρηματοδότησης
τους και συνεχίζουν να υλοποιούνται σύμφωνα με τους όρους τις αρχικής απόφασης ένταξης.
Τονίζεται ότι οι τροποποιήσεις στοιχείων των ενταγμένων πράξεων, σε καμία περίπτωση δεν
αναιρούν ή μεταβάλλουν τις υποχρεώσεις των δικαιούχων που ρητά αναφέρονται στην Απόφαση
Ένταξης και τον δεσμεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, ανεξάρτητα από το
πλήθος και το είδος των αλλαγών των στοιχείων της πράξης που θα πραγματοποιηθούν.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@socialattica.gr ή επικοινωνήστε με το αρμόδιο στέλεχος της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για
την παρακολούθηση της πράξης.
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