
Δπξσπατθή Έλσζε 

Δπξσπατθό Θνηλσληθό Ρακείν (ΔΘΡ) 
Θσδηθόο ΝΞΠ: 5067799 (Θσδ. Απόθαζεο: 9997) Πειίδα 1 

 

 

Ministry of Digital 
Governance, 

 
Digitally signed by Ministry 
of Digital Governance, 
Hellenic Republic 

Hellenic Republic Date: 2022.03.30 15:21:51 

Reason: 
Location: Athens 

 
 
 
 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ 

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

"ΑΛΑΡΝΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ, ΘΟΑΘΖ" 

Ραρ. Γ/λζε: Ζξνδόηνπ 28 Θνκνηελή, 69132 

Ξιεξνθνξίεο: ΔΙΙΖ ΕΝΚΞΝΙΗΓΝ 

Ρει.: 2531352320, 2531352300 

Fax: 2531081601 

Email: ezoumboulidou@mou.gr 

 
 

 
ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

 
 
 

Θνκνηελή, 30/03/2022 
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Ξξνο: 

Ξίλαθαο Απνδεθηώλ 

 
 
 

 
ΘΔΜΑ: 

Ρξνπνπνίεζε ηεο Ξξάμεο «Δλίζρπζε ησλ Φνξέσλ γείαο κε επηθνπξηθό πξνζσπηθό γηα ηελ αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ιόγσ ηεο 

επηδεκίαο COVID-19 ζηελ Ξεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο-Θξάθεο» κε Θσδηθό ΝΞΠ 5067799 ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Ξξόγξακκα «Αλαηνιηθή Καθεδνλία Θξάθε 2014-2020» 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΗ  

 
 
 

Έρνληαο ππόςε: 

Ο Πεπιθεπειάπσηρ Α.Μ.Θ. 

 

1. Ρελ κε αξ. πξση. 4224/28-08-2020 Απόθαζε Έληαμεο ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν : «ΔΛΗΠΣΠΖ ΡΩΛ ΦΝΟΔΩΛ ΓΔΗΑΠ ΚΔ ΔΞΗΘΝΟΗΘΝ 
ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΑΞΝΘΟΗΠΖ ΠΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΙΝΓΩ ΡΖΠ ΔΞΗΓΖΚΗΑΠ COVID-19 ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ 
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 
2. Ρν από 15-03-2022 ππνβιεζέλ κέζσ ΝΞΠ Ρερληθό Γειηίν ηεο Ξξάμεο κε ην νπνίν δεηείηαη κεηαβνιή ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 
Ξξάμεο, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ρξεκαηνδόηεζεο θαη αύμεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ απηήο 
4. Ρελ κε αξ. πξση.1375/15-03-2022 ζεηηθή εηζήγεζε ηεο ΔΓ ΔΞ ΞΑΚΘ 

 
 
 
 

Αποθαζίζει 

ηελ Ρξνπνπνίεζε ηεο Ξξάμεο «Δλίζρπζε ησλ Φνξέσλ γείαο κε επηθνπξηθό πξνζσπηθό γηα ηελ αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ιόγσ ηεο 

επηδεκίαο COVID-19 ζηελ Ξεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο-Θξάθεο» κε Θσδηθό ΝΞΠ 5067799 ζην Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα 

«Αλαηνιηθή Καθεδνλία Θξάθε 2014-2020» θαη ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο «Αλζξώπηλνη Ξόξνη θαη Θνηλσληθή Ππλνρή - ΔΘΡ» 

Ζ πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Θνηλσληθό Ρακείν (ΔΘΡ). 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΑΞΗ 
 

1.Κωδικόρ Ππάξηρ/MIS (ΟΠ): 5067799 

2.Γικαιούσορ: ΔΠΙΣΔΛΙΚΗ ΓΟΜΗ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΤΓΔΙΑ 

3.Κωδικόρ Γικαιούσος: 1090210 

4.Φςζικό ανηικείμενο ηηρ ππάξηρ: 
Ζ πξάμε αθνξά ηελ ελίζρπζε θαη ζηήξημε ησλ Κνλάδσλ γείαο ηνπ δεκνζίνπ θαη θνξέσλ ηνπ πνπξγείνπ γείαο κε πξόζιεςε 
εηδηθεπκέλνπ θαη ινηπνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ ηνκέα πγείαο θαη εληάζζεηαη ζην Δζληθό Πρέδην ηνπ π. γείαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ησλ επηπηώζεσλ ηεο επηδεκηθήο θξίζεο ηεο COVID-19. Ξιαηζηώλεηαη ζεζκηθά από Λ.4682/2020 (ΦΔΘ 46/Α/3-4-2020) κε ηνλ νπνίν 
θπξώζεθαλ νη ΞΛΞ ηεο 11.03.2020 (ΦΔΘ55/Α/11-03-2020) θαη ηεο 14-3-2020 (ΦΔΘ 64/Α/14-3-2020) θαζώο θαη κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο 
ΔΔ όζνλ αθνξά εηδηθά κέηξα γηα θηλεηνπνίεζε επελδύζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο επηδεκηθήο έθξεμεο ηεο COVID-19. 

EEST 
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ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

 
 
 

Ζ πξάμε πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε: α) ηεο 4εο ΞΔ θαη ησλ δνκώλ ηεο ΞΦ β) ησλ Λνζνθνκείσλ (Γξάκα, Θαβάια, Μάλζε, Θνκνηελή, 
Αιεμαλδξνύπνιε, Γηδπκόηεηρν) ηεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚΘ θαη γ) ησλ ΦΞ ΔΘΑΒ, ΔΝΞ, ΝΘΑΛΑ, κε πξόζιεςε επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ 
γηα δηάζηεκα σο 24 κελώλ κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ζύκθσλα κε πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο 
επηδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ SARS-CoV-2. Ζ δξάζε απνζθνπεί ζηελ ιεηηνπξγηθή εηνηκόηεηα θαη αλζεθηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζην 
πιαίζην ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ιόγσ COVID-19 κέζσ αύμεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ 

• □άκεζεο ιεηηνπξγηθήο αλαδηάηαμεο κνλάδσλ θαη θιηληθώλ εληόο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ κε πξνζαξκνγέο γηα λα εληζρπζνύλ 
ζεκαληηθά νη εηδηθέο θιίλεο ΚΔΘ θαη ΚΑΦ κε αύμεζε ηνπ ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ 

• □εθαξκνγήο ησλ πξσηνθόιισλ δηαινγήο, έγθαηξεο αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ελδερόκελσλ θξνπζκάησλ θνξσλντνύ (Covid-19), 
θαηαξρήλ ζηα λνζνθνκεία θαη ζηα Θέληξα γείαο αλαθνξάο ζηελ αζθαιή δηαθνκηδή ησλ θξνπζκάησλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 
δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ ρξήδνπλ λνζειείαο, ζηελ δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. 

• □παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο θαη θαιύηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ αζζελώλ κε ρξόληα λνζήκαηα ή νμεία λόζν πνπ δελ αθνξά κόλν ζε 
ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ. 

• □ελίζρπζεο ηεο αληνρήο ηνπ ππεξεηνύληνο δπλακηθνύ θαη ηεο δπλαηόηεηαο αλαπιήξσζήο ηνπ ζε πεξηπηώζεηο άζθεζεο δηθαηώκαηνο 
άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ, ζε πεξηπηώζεηο θαξαληίλαο θαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 
Ρα παξαπάλσ απαηηνύλ επξύ θάζκα εηδηθνηήησλ, όισλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ησλ Κνλάδσλ θαη Φνξέσλ 
γείαο. 
Ζ πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ γίλεηαη κε βάζε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ, όπσο δηακνξθώζεθε θαη επεθηάζεθε 
ζε λένπο θνξείο κε ηηο ΞΛΞ θαη ζύκθσλα κε ηνπο θαηαιόγνπο όπσο απηνί θαηαξηίδνληαη θαη ηεξνύληαη από .. θαη ΞΔ. Νη πξνζιήςεηο 
πξαγκαηνπνηνύληαη κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ΗΓΝΣ. Ρν πξνζιακβαλόκελν πξνζσπηθό ακείβεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο εζληθέο 
δηαηάμεηο. 
Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο κε ζηνηρεία πιήζνπο εγθξίζεσλ - πξνζιήςεσλ ηαηξηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ θαηά θνξέα πγείαο, κε αλάιεςε 
ππεξεζίαο κε λσξίηεξε έλαξμε θπξίσο από Κάξηην 2020. Ρν επηθνπξηθό πξνζσπηθό πνπ έρεη ήδε αλαιάβεη ππεξεζία ρξεκαηνδνηήζεθε 
αξρηθά από εηδηθή επηρνξήγεζε ηνπ ΓΙΘ ή ηδίνπο πόξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα από Δζληθό Πθέινο ΞΓΔ ηνπ .Y. (ΠΑ091) κέρξη έλαξμε 
ζπγρξεκ/ζεο από ΠΑΔΞ. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκόηεηαο γηα ζπγρξεκ/ζε από ΔΘΡ είλαη ε 1-2-2020 θαη ιήμεο ε 31-12-2023. 
Δπηιέμηκεο δαπάλεο: άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνύ πνπ αθνξνύλ ην ζπλνιηθό θόζηνο κηζζνδνζίαο (κηθηό κηζζνδνηηθό θόζηνο) βάζεη 
παξαζηαηηθώλ, ήηνη νη κηθηέο απνδνρέο αληίζηνηρεο ηεο ζέζεο πνπ ηνπνζεηνύληαη, ζπκπεξηι. ηνπ κηθηνύ θόζηνπο ησλ εθεκεξηώλ, 
λπρηεξηλά-εμαηξέζηκα, ππεξσξίεο θαη πάζεο θύζεσο επηδνκάησλ, νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, θαζώο θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ 
αληηζηνηρνύλ ζηα αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην. Δπηιέμηκεο είλαη θαη νη δαπάλεο βάζεη απινπνηεκέλνπ θόζηνπο ηεο 
θαη. «Γαπάλεο βάζεη πνζνζηνύ (%) επί ησλ επηιέμηκσλ άκεζσλ δαπαλώλ πξνζσπηθνύ» πνπ ππνινγίδνληαη σο θαη' απνθνπή πνζνζηό 
15% επί ησλ επηιέμηκσλ άκεζσλ δαπαλώλ θαη πξννξίδνληαη γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ, αλαισζίκσλ, όπσο ΚΑΞ θ.α. Ωο εθ ηνύηνπ 
ε δαπάλε ζπλαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ηνλ αξηζκό ηνπ πξνζιεθζέληνο επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ απνδεηθλπόκελα παξέρεη 
ππεξεζίεο. 
5. Παπαδοηέα ππάξηρ: 

Ζ πξόνδνο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ θαη ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ παξαθνινπζείηαη θαη απνηππώλεηαη κε ηα θάησζη έγγξαθα: 

1.□Απνθάζεηο έγθξηζεο γηα ηελ πξόζιεςε επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ πνπξγείνπ γείαο 

2. □Ππκβάζεηο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξόλνπ (ΗΓΝΣ) 

3. □Θαηάινγνο ησλ πξνζιεθζέλησλ, όπνπ αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία ζύκβαζεο/αλάιεςεο ππεξεζίαο, ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζηα ηκήκαηα 
πνπ ππεξεηεί θαη ηα αληίζηνηρα δηαζηήκαηα, ν νπνίνο ζα ελεκεξώλεηαη αλειιηπώο κε επζύλε ηνπ Ππλδηθαηνύρνπ γηα ηπρόλ πεξηπηώζεηο 
κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ 

4. □Έληππν κεληαίαο ζπγθεληξσηηθήο θαηαγξαθήο παξνπζηώλ θαη εθεκεξηώλ πξνζσπηθνύ 
Ρα 3 θαη 4 απνηεινύλ παξαδνηέα ηεο πξάμεο 
Γηα ην ππνέξγν «Ξαξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ζπληνληζκνύ ζην επίπεδν ηεο πξάμεο» ελδεηθηηθά παξαδνηέα: Γηκεληαίεο Απνινγηζηηθέο 
εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ /ελεξγεηώλ παξνρήο ππνζηήξημεο (βι επηζπλαπηόκελε πεξηγξαθή). 

 
 

6. ΓΔΙΚΣΔ ΔΚΡΟΩΝ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΓΔΙΚΣΗ 

 
ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

 
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ 

 
CO22 

Αξηζκόο έξγσλ πνπ αθνξνύλ δεκόζηεο 
δηνηθήζεηο ή δεκόζηεο ππεξεζίεο ζε εζληθό, 
πεξηθεξεηαθό ή ηνπηθό επίπεδν 

 
Αξηζκόο 

Ιηγόηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

 
1,00 

 
CV30 

Θόζηνο ησλ δξάζεσλ ΔΘΡ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο COVID-19 

 
Δπξώ 

Ιηγόηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

 
26.657.582,45 

 
CV33 

Αξηζκόο δνκώλ / θνξέσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη 
γηα ηελ αληηπεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο 
παλδεκίαο COVID-19 

 
Αξηζκόο 

Ιηγόηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

 
41,00 

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

7. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Ξξάμεο νξίδεηαη ε 01/02/2020. 

8. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο Ξξάμεο νξίδεηαη ε 31/12/2023. 

 

 

10. Ζ αλάιεςε ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο ηνπ πξώηνπ θύξηνπ ππνέξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη έσο 01/02/2020. 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΟΣΟΤ ΠΡΑΞΗ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 26.657.582,45 

ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 0,00 

ΜΗ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 0,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΑΞΗ 26.657.582,45 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗ 26.657.582,45 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΝΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 

 
ΘΩΓ. ΓΗΘΑΗΝΣΝ 

 
ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΖΚΝΠΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

1090210 ΔΞΗΡΔΙΗΘΖ ΓΝΚΖ ΔΠΞΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 10.000,00 

1020231 ΔΘΛΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΓΔΗΑΠ (ΔΝΞ) 430.586,58 

1083511 ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ 6.741.709,10 

1083521 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 1.924.346,08 

1083522 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΓΟΑΚΑΠ 2.880.653,09 

1083529 
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΑΒΑΙΑΠ (πξώελ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

ΘΑΒΑΙΑΠ ΑΚΔΟΗΘΑΛ ΔΟΘΟΝ ΠΡΑΟΝ) 
2.832.445,34 

1083538 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 2.686.047,86 

1083551 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΜΑΛΘΖΠ 3.063.907,31 

1083628 ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΚΔΠΖΠ ΒΝΖΘΔΗΑΠ 1.515.604,87 

6213153 ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΘΑΡΑ ΡΩΛ ΛΑΟΘΩΡΗΘΩΛ (ΝΘΑΛΑ) 316.597,12 

6500004 4ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ & ΘΟΑΘΖΠ 4.255.685,10 

 ΠΛΝΙΝ 26.657.582,45 
 

11. Ζ επηιέμηκε δεκόζηα δαπάλε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζηήξημεο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 26.657.582,45 € 

13. Γηα ηελ Ξξάμε, νη εθαξκνδόκελεο επηινγέο απινπνηεκέλνπ θόζηνπο είλαη νη εμήο: 
 

ΓΑΞΑΛΔΠ ΒΑΠΔΗ ΑΞΙΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΘΝΠΡΝΠ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

Β.3.1 Γαπάλεο βάζεη πνζνζηνύ (%) επί ησλ επηιέμηκσλ 

άκεζσλ δαπαλώλ πξνζσπηθνύ (<= 40%) 

 
15 

 
% 

 

 
Δπηιέμηκεο άκεζεο δαπάλεο είλαη ην ζπλνιηθό θόζηνο κηζζνδνζίαο (κηθηό κηζζνδνηηθό θόζηνο) γηα δύν έηε, ήηνη νη κηθηέο απνδνρέο 
αληίζηνηρεο ηεο ζέζεο πνπ ηνπνζεηνύληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κηθηνύ θόζηνπο ησλ εθεκεξηώλ, λπρηεξηλά-εμαηξέζηκα θαη 
ππεξσξίεο λνζειεπηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ θαη πάζεο θύζεσο επηδνκάησλ, νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, θαζώο θαη νη εξγνδνηηθέο 
εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην. 
Ζ απνδεκίσζε όισλ ησλ επηιέμηκσλ άκεζσλ δαπαλώλ ζα γίλεηαη βάζεη παξαζηαηηθώλ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ 137675/ΔΘ 
1016/19.12.2018 (ΦΔΘ 5968/Β/31.12.2018) πνπξγηθή Απόθαζε, όπσο ηζρύεη 
Θαη' απνθνπή ρξεκαηνδόηεζε γηα δαπάλεο πιελ ησλ δαπαλώλ πξνζσπηθνύ: 
Aπινπνηεκέλν θόζηνο 15% σο πνζνζηό επί ησλ ακνηβώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ην άξζξν 68β.1 ηνπ Θαλ. 1303/2013 όπσο 
απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Θαλ 1406/18.07.2018 θαη ηζρύεη, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαη αλαισζίκσλ. Ρν 
απινπνηεκέλν θόζηνο δύλαηαη κεηαμύ άιισλ λα θαιύςεη δαπάλεο πξνκήζεηαο ηνπ απαηηνύκελνπ ηαηξηθνύ αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη 
ινηπέο ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνύλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο πξάμεο, όπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά: 

1. Κεηαβνιή ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο κε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ηνπ επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ ζηα 439 άηνκα ιόγσ 
παξαηηήζεσλ. 
2. Ξαξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ζπγρξεκαηνδόηεζεο ηνπ εληαγκέλνπ ζηελ πξάμε επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Λ. 
4889 (ΦΔΘ 21/Α'/10-02-2022). 
3. Αύμεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο ζην πνζό ησλ 26.657.582,45€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απινπνηεκέλνπ θόζηνπο 
15%) 
4. Ξξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ ησλ δεηθηώλ CO22, CV30 θαη CV33 ζηελ κεηαβνιή ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ 
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•Αλαιώζηκα είδε όπσο πξνζηαηεπηηθέο κάζθεο, εηδηθόο ξνπρηζκόο πξνζηαζίαο θαη ινηπά κέζα πξνθύιαμεο, ΘΗΡ γηα δηαγλσζηηθά 
ηεζη, θαξκαθεπηηθά είδε, ηαηξηθά αέξηα θ.α. 
•πεξεζίεο εξγαζηεξίσλ γηα ηελ παξαγσγή εηδώλ σο αλσηέξσ, ππεξεζίεο απνιύκαλζεο, ππεξεζίεο θξίζηκεο ελεκέξσζεο ηνπ 
θνηλνύ ηνπηθά 
•Κίζζσζε ρώξσλ εθόζνλ απαηηεζεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε νηθίζθσλ, κίζζσζε θαηαιπκάησλ γηα ιόγνπο απνκόλσζεο θ.ιπ. 
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Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

 
14. Η δημόζια δαπάνη ηης πράξης πνπ πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην Ξξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ανέρχεηαι ζε 26.657.582,45 

€ 

 
Ζ δεκόζηα δαπάλε ηεο πξάμεο επηκεξίδεηαη σο αθνινύζσο: 

 
 
 

 
ΤΛΛΟΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΠΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝ/ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΑΝ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

 
ΚΩΓ. Α 

 
ΚΩΓ. ΠΡΑΞΗ Α 

(ΚΩΓΙΚΟ 
ΔΝΑΡΙΘΜΟΤ)* 

 

 
ΠΡΟΣΑΗ ΔΓΓΡΑΦΗ 

ΔΝΔΡΓΟ 
ΔΝΑΡΙΘΜΟ 

(που συνεχίζει 

να πληπώνει την 
ππάξη) 

 
Π/Τ ΤΠΟΔΡΓΩΝ 

ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙ 
ΚΩΝ ΔΝΔΡΓΙΩΝ 

 

 
ΤΝΟΛΟ Π/Τ 

 
ΔΞ0311 

 
2020ΔΞ03110021 

 
Ρξνπνπνίεζε 

 
NAI 

  
26.657.582,45 

 

* Ν θσδηθόο ελαξίζκνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ΠΑ από ηνλ πνπξγό. 

15. Ρν επηιέμηκν πνζό ηεο δεκόζηαο δαπάλεο, ην νπνίν πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην ΞΓΔ αλέξρεηαη ζε 26.657.582,45 €. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Γ. ΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

 
Ν δηθαηνύρνο ππνρξενύηαη λα ηεξήζεη ηνπο όξνπο ηεο απόθαζεο έληαμεο θαη λα πινπνηήζεη ηελ πξάμε, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηνλ 

ρξνληθό πξνγξακκαηηζκό απηήο, θαζώο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπλεκκέλν Ξαξάξηεκα Η, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο απόθαζεο έληαμεο. 

 

Πε πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο πξάμεο απνθιίλεη από ηνπο όξνπο ηεο απόθαζεο έληαμεο, ε ΓΑ / ν ΔΦ επαλεμεηάδεη ηελ πξάμε θαη 

κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο απόθαζεο έληαμήο ηεο. 

 
 
 

 
Ο Πεπιθεπειάπσηρ Α.Μ.Θ. 

Υπήζηορ Μέηιορ 
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