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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 31η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 364/2017
Σήµερα 05/10/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.198136/29-92017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις
29-9-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 6ο Η.∆.
Έγκριση σκοπιµότητας και πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πιστοποιηµένων
φορέων Κοινωνικής Φροντίδας για επιχορήγηση από ιδίους πόρους της Περιφέρειας
Αττικής.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα πέντε (85) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα

1

ΑΔΑ: ΨΟΦ87Λ7-9ΒΕ
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος,
Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος
Γεώργιος,
Αλεξίου
Αθανάσιος,
Αναγνωστόπουλος
Αθανάσιος
(Νάσος),
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολοπούλου
Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα
(Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, ∆αµιανός
Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη Τελεµέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος,
Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία,
Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς
Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας
Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα,
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη,
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας,
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα,
Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου
Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φωτόπουλος Ανδρέας,
Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης
Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος Γεώργιος,
Γαβρίλης Γεώργιος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αποστολάκη Ευαγγελία, Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη, Γιάµαλη Αναστασία,
∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆ηµοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος
Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος,
Μεγάλης Ιωάννης, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Πατσαβός Παναγιώτης, Φαρµάκης
Ταξιάρχης, Χαρδαλιάς Νικόλαος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

κ.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Π. Τσαβαλιά, η οποία
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 18532/29-92017 εισήγηση της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της
Περιφέρειας Αττικής που έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής :
1.

Η Περιφέρεια Αττικής αποτιµώντας θετικά:

2

ΑΔΑ: ΨΟΦ87Λ7-9ΒΕ
 Τη συµµετοχή πιστοποιηµένων φορέων Κοινωνικής Φροντίδας στην πρώτη
ανοιχτή δηµόσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση έτους 2016
από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
εδαφίου 8α, παραγρ, Ζ II, άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα
Καλλικράτης», όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 23 του Ν.4257/2014
 Τα αιτήµατα φορέων για νέα πρόσκληση
 Τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα των δράσεων του προγράµµατος επιχορήγησης
έτους 2016
και κρίνοντας απολύτως αναγκαία τη διασφάλιση αποτελεσµατικών και ποιοτικών
υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας λόγω της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης που
βιώνει η ελληνική κοινωνία,
εισηγείται:
την έγκριση σκοπιµότητας επιχορήγησης από ιδίους πόρους της
Περιφέρειας Αττικής
πιστοποιηµένων φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και την
δηµοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων φορέων παιδικής
προστασίας για την επιχορήγηση τους (Συν. 1).
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση έτους 2017
2. Η Περιφέρεια Αττικής αποτιµώντας θετικά:
 Τη συµµετοχή πιστοποιηµένων φορέων Κοινωνικής Φροντίδας στην πρώτη
ανοιχτή δηµόσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση έτους
2016 από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του εδαφίου 8α, παραγρ, Ζ II, άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα
Καλλικράτης», όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 23 του Ν.4257/2014
 Τα αιτήµατα φορέων για νέα πρόσκληση
 Τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα των δράσεων του προγράµµατος επιχορήγησης
έτους 2016
και κρίνοντας απολύτως αναγκαία τη διασφάλιση αποτελεσµατικών και ποιοτικών
υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας λόγω της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης που
βιώνει η ελληνική κοινωνία,
ανακοινώνει τη δεύτερη ανοιχτή δηµόσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για
επιχορήγηση από πιστοποιηµένους φορείς κοινωνικής φροντίδας (φιλανθρωπικά
σωµατεία και ιδρύµατα) των οποίων ο σκοπός αναφέρεται:
« στην προστασία ανηλίκων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα εγκατάλειψης,
ενδοοικογενειακής
βίας, κακοποίησης και γενικά αδυναµία αντιµετώπισης της
φροντίδας τους από τις οικογένειες τους
λόγω ένδειας, παραβατικότητας, ή
ψυχοκοινωνικών προβληµάτων».
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.000.000 € και θα
βαρύνει τους ΚΑΕ 2551 και 2569, οικονοµικού έτους 2017
2. Στόχοι
Η στήριξη των πιστοποιηµένων φορέων κοινωνικής φροντίδας για τη διασφάλιση
παροχής αποτελεσµατικών και ποιοτικών υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας, µέσα
από τη βέλτιστη λειτουργία δοµών Παιδικής Προστασίας, την εφαρµογή
προγραµµάτων αποΐδρυµατοποίησης και πρόληψης του ιδρυµατισµού και την
ανάπτυξη ή συνέχιση προγραµµάτων και δράσεων για την προστασία ανηλίκων που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης
και γενικά αδυναµία αντιµετώπισης της φροντίδας τους από τις οικογένειες τους
λόγω ένδειας, παραβατικότητας, ή ψυχοκοινωνικών προβληµάτων.
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Βασικός στόχος της παρούσας ανοιχτής δηµόσιας πρόσκλησης είναι η υιοθέτηση
αρχών ορθής διακυβέρνησης και διαδικασιών πλήρους διαφάνειας στον τρόπο
επιχορήγησης των φορέων.
3. Επιλέξιµοι φορείς
Επιλέξιµοι φορείς είναι οι πιστοποιηµένοι φορείς κοινωνικής φροντίδας,
φιλανθρωπικά σωµατεία και ιδρύµατα, των οποίων ο καταστατικός σκοπός ή το Π.∆.
σύστασης, αναφέρεται στην προστασία ανηλίκων σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
εδαφίου 8α, παραγρ, Ζ II, άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 23 του Ν.4257/2014.
4. Προϋπολογισµός, επιλέξιµες δράσεις και δαπάνες
Ο συνολικός προϋπολογισµός επιχορήγησης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών
Α΄ Βάθµιας και Β΄ Βάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας ανέρχεται στο ποσό των
3.000.000€, (ΚΑΕ 2551 & 2569) το οποίο θα καλύψει δαπάνες των φορέων ως
κατωτέρω:
Α. Για τους φορείς παροχής υπηρεσιών Β΄/ Βάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας το ποσό
επιχορήγησης θα καλύψει:
- Λειτουργικές δαπάνες δοµής
- Μισθοδοσία υπαλλήλων
Β. Για τους φορείς παροχής υπηρεσιών Α΄/ Βάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας το ποσό
επιχορήγησης θα καλύψει:
- ∆απάνες του προγράµµατος
ως δαπάνες του προγράµµατος, εννοούνται υλικές παροχές (παροχές σε είδος)
και άϋλες παροχές (υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης παιδιών, υπηρεσίες
κοινωνικοποίησης παιδιών, πρόληψης κλπ)
- Λειτουργικές δαπάνες φορέα
ως λειτουργικές δαπάνες του φορέα νοούνται οι δαπάνες µισθοδοσίας, έξοδα
επικοινωνίας, αναλώσιµα, εξοπλισµός που κρίνεται αναγκαίος για την υλοποίηση
του προγράµµατος. Προµήθεια πάγιων περιουσιακών στοιχείων δε συνιστά
εξοπλισµό του προγράµµατος
Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος οι φορείς θα υποβάλλουν έκθεση αποτίµησης
των δράσεων/ενεργειών του προγράµµατος συνοδευόµενη από αντίστοιχα
παραστατικά (παρουσιολόγια ωφελουµένων, πίνακες απασχολουµένων, τιµολόγια
πώλησης, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, αποδείξεις πληρωµής, κινήσεις
τραπεζικών λογαριασµών κλπ) που θα πιστοποιούν την πραγµάτωση του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου αυτών.
Ο έλεγχος των εκθέσεων αποτίµησης που θα πιστοποιούν την υλοποίηση των
επιλεγµένων προγραµµάτων, θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης
προτάσεων, η οποία θα συσταθεί µε Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.
5. Μέγιστο ποσό επιχορήγησης
• Για υπηρεσίες Β΄/ Βάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας µέγιστο ποσό επιχορήγησης
130.000 €
• Για υπηρεσίες Α΄/ Βάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας µέγιστο ποσό επιχορήγησης
80.000 €.
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6. Χωρική εµβέλεια εφαρµογής
Οι δοµές Παιδικής Προστασίας θα λειτουργούν στη χωρική αρµοδιότητα της
Περιφέρειας Αττικής και τα προγράµµατα/δράσεις θα υλοποιηθούν εντός της χωρικής
αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.
7. Γενικοί όροι
• Η επιχορήγηση αφορά δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά τη σχετική
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.
• Σε περίπτωση που ένας φορέας είναι πιστοποιηµένος για παροχή υπηρεσιών Α΄
βάθµιας και Β΄ βάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας µπορεί να υποβάλλει πρόταση και
για τις δυο κατηγορίες µε µειωµένο κατά 30% το µέγιστο ποσό της επιχορήγησης
στην κάθε κατηγορία.
• Τα προτεινόµενα προγράµµατα/δράσεις θα έχουν µέγιστο χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης τον ένα (1) χρόνο.
• Η επιχορήγηση χρησιµοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό που εγκρίθηκε. Σε
αντίθετη περίπτωση, ή σε περίπτωση υποβολής ανεπαρκών απολογιστικών
στοιχείων του προγράµµατος ή µη υποβολής αυτών, ο φορέας υποχρεούται να
επιστρέψει το µη αξιοποιηθέν ποσό της επιχορήγησης.
8. ∆ιαδικασία και κριτήρια επιλογής
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση και τον προϋπολογισµό της πρότασης,
σύµφωνα µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.
Η αίτηση, ο προϋπολογισµός και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας και στα Τµήµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των
∆ιευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακών Ενοτήτων, ανάλογα µε
τη χωρική αρµοδιότητα στην οποία υπάγεται η έδρα του φορέα.
Η απόφαση επιχορήγησης και το ύψος της επιχορήγησης του κάθε φορέα θα γίνει µε
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής
Επιτροπής
Η αξιολόγηση των αιτήσεων µε υποβολή πρότασης για την επιχορήγηση του φορέα
και το ύψος της επιχορήγησης, θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης
προτάσεων, η οποία θα συσταθεί µε Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.
Ως κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων φορέων για υπηρεσίες Β΄/ Βάθµιας
Κοινωνικής Φροντίδας ορίζονται τα παρακάτω:
α) αριθµός ωφελούµενων από τη δοµή
β) οικονοµικά στοιχεία και ανεπαρκή ταµειακά υπόλοιπα στην 31/12/2016
γ) στελέχωση της δοµής
δ) πηγές εσόδων του φορέα (χορηγίες –ακίνητη περιουσία – σύναψη
συµβάσεων µε ασφαλιστικά ταµεία )
ε) επιχορηγήσεις ή χρηµατοδοτήσεις που έλαβε ο φορέας κατά το 2016 ,
συµµετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράµµατα για τη λειτουργία της δοµής
στ) αξιοποίηση ανεπτυγµένων ηλεκτρονικών εργαλείων και επιστηµονικών
πρωτοκόλλων στην παροχή των υπηρεσιών (e-pronoia του ΕΚΚΑ, Εθνικό
Σύστηµα Αναφοράς Κακοποίησης Παραµέλησης του Ινστιτούτου Υγείας του
Παιδιού –ΕΣΑ ΚαΠ)
•

Ως κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων φορέων για υπηρεσίες Α΄/ Βάθµιας
Κοινωνικής Φροντίδας ορίζονται τα παρακάτω:
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α) σαφήνεια στην περιγραφή, συνοχή της πρότασης και σκοπιµότητα του
προγράµµατος
β) προβλεπόµενος αριθµός ωφελουµένων από τη λειτουργία του προγράµµατος
γ) συνεργασία/ σύµπραξη φορέων µε υποβολή κοινού προγράµµατος/δράσης από
τον επικεφαλής, µε διακριτό ρόλο για κάθε φορέα.
ε) αποδεδειγµένη εµπειρία του φορέα στο προτεινόµενο πρόγραµµα ή σε άλλα
προγράµµατα κοινωνικής φροντίδας (αποδεικτικά στοιχεία, δηµοσιότητα,
εξωτερικές αξιολογήσεις δράσης φορέα κλπ)
στ)καινοτόµα προγράµµατα, από την πιλοτική εφαρµογή των οποίων ενδεχοµένως
να προκύψουν ευρεία προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής
ζ) επάρκεια των ανθρωπίνων πόρων (προσωπικό-εθελοντές)
η) επάρκεια οικονοµικών πόρων
θ) δυνατότητα βιωσιµότητας του προγράµµατος
θ) αριθµός και είδος δράσεων που έχει υλοποιήσει ο φορέας στο παρελθόν
ι) τεκµηριωµένη χρήση εθνικών ή διεθνών προτύπων, πρωτοκόλλων ή
τυποποιηµένων εργαλείων παροχής υπηρεσιών ή προδιαγραφών καλής
λειτουργίας παιδικής προστασίας
9. ∆ηµοσιότητα του Προγράµµατος
Οι επιχορηγούµενοι φορείς οφείλουν να ενηµερώνουν την κοινή γνώµη ότι
λαµβάνουν επιχορήγηση από την Περιφέρεια Αττικής. Σε όλες τις δράσεις
δηµοσιότητας των επιλεγµένων προγραµµάτων πρέπει να γίνεται µνεία της
επιχορήγησης της Περιφέρειας Αττικής.
10. Προθεσµία υποβολής προτάσεων
Η προθεσµία της υποβολής προτάσεων ή αποστολής τους µε ταχυδροµείο
(ηµεροµηνία ταχυδροµικής σφραγίδας)
λήγει 20 µέρες από την ηµεροµηνία
ανάρτησης της σχετικής Πρόσκλησης.
11. Απαιτούµενα δικαιολογητικά
Οι φορείς κατά την υποβολή της πρότασης θα συνυποβάλλουν :
• αίτηση (συνηµµένο υπόδειγµα)
• ΦΕΚ πιστοποίησης
• Καταστατικό σύστασης και τελευταία σε ισχύ τροποποίηση αυτού για σωµατεία και
Π.∆. σύστασης για ιδρύµατα
• προϋπολογισµό πρότασης (συνηµµένο υπόδειγµα)
• προϋπολογισµό φορέα έτους 2017
• απολογισµό φορέα ετών 2015 και 2016
• κατάσταση έµµισθου προσωπικού (ειδικότητες-ωράριο εργασίας)
• σύντοµο απολογισµό δράσεων
• αποδεικτικά κατά την κρίση του φορέα σύµφωνα µε τα οριζόµενα κριτήρια.
Σε δεύτερη φάση µετά την επιλογή των φορέων για επιχορήγηση, θα ζητηθούν τα
προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία δικαιολογητικά.
12. Πληροφορίες
Για τυχόν πληροφορίες/διευκρινήσεις µπορείτε να απευθύνεστε:
• ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας Κεντρικού Τοµέα
• Τµήµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των ∆ιευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής
Μέριµνας Περιφερειακών Ενοτήτων.
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει :
Α) Την σκοπιµότητα επιχορήγησης πιστοποιηµένων φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Β) Τη δηµοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων φορέων παιδικής
προστασίας (φιλανθρωπικά σωµατεία και ιδρύµατα) των οποίων ο σκοπός αναφέρεται:
«στην προστασία ανηλίκων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα εγκατάλειψης,
ενδοοικογενειακής
βίας, κακοποίησης και γενικά αδυναµία αντιµετώπισης της
φροντίδας τους από τις οικογένειες τους
λόγω ένδειας, παραβατικότητας, ή
ψυχοκοινωνικών προβληµάτων», για την επιχορήγησή τους. Ο συνολικός
προϋπολογισµός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.000.000 € και θα βαρύνει τους ΚΑΕ
2551 και 2569, οικονοµικού έτους 2017.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση έτους 2017 θα έχει ως εξής:
«Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση έτους 2017
1. Η Περιφέρεια Αττικής αποτιµώντας θετικά:
 Τη συµµετοχή πιστοποιηµένων φορέων Κοινωνικής Φροντίδας στην πρώτη
ανοιχτή δηµόσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση έτους
2016 από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του εδαφίου 8α, παραγρ, Ζ II, άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα
Καλλικράτης», όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 23 του Ν.4257/2014
 Τα αιτήµατα φορέων για νέα πρόσκληση
 Τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα των δράσεων του προγράµµατος
επιχορήγησης έτους 2016
και κρίνοντας απολύτως αναγκαία τη διασφάλιση αποτελεσµατικών και ποιοτικών
υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας λόγω της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης που
βιώνει η ελληνική κοινωνία,
ανακοινώνει τη δεύτερη ανοιχτή δηµόσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για
επιχορήγηση από πιστοποιηµένους φορείς κοινωνικής φροντίδας (φιλανθρωπικά
σωµατεία και ιδρύµατα) των οποίων ο σκοπός αναφέρεται:
« στην προστασία ανηλίκων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα εγκατάλειψης,
ενδοοικογενειακής
βίας, κακοποίησης και γενικά αδυναµία αντιµετώπισης της
φροντίδας τους από τις οικογένειες τους
λόγω ένδειας, παραβατικότητας, ή
ψυχοκοινωνικών προβληµάτων».
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.000.000 € και θα
βαρύνει τους ΚΑΕ 2551 και 2569, οικονοµικού έτους 2017.
2. Στόχοι
Η στήριξη των πιστοποιηµένων φορέων κοινωνικής φροντίδας για τη διασφάλιση
παροχής αποτελεσµατικών και ποιοτικών υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας, µέσα
από τη βέλτιστη λειτουργία δοµών Παιδικής Προστασίας, την εφαρµογή
προγραµµάτων αποΐδρυµατοποίησης και πρόληψης του ιδρυµατισµού και την
ανάπτυξη ή συνέχιση προγραµµάτων και δράσεων για την προστασία ανηλίκων που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης
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και γενικά αδυναµία αντιµετώπισης της φροντίδας τους από τις οικογένειες τους
λόγω ένδειας, παραβατικότητας, ή ψυχοκοινωνικών προβληµάτων.
Βασικός στόχος της παρούσας ανοιχτής δηµόσιας πρόσκλησης είναι η υιοθέτηση
αρχών ορθής διακυβέρνησης και διαδικασιών πλήρους διαφάνειας στον τρόπο
επιχορήγησης των φορέων.
3. Επιλέξιµοι φορείς
Επιλέξιµοι φορείς είναι οι πιστοποιηµένοι φορείς κοινωνικής φροντίδας,
φιλανθρωπικά σωµατεία και ιδρύµατα, των οποίων ο καταστατικός σκοπός ή το Π.∆.
σύστασης, αναφέρεται στην προστασία ανηλίκων σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
εδαφίου 8α, παραγρ, Ζ II, άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 23 του Ν.4257/2014.
4. Προϋπολογισµός, επιλέξιµες δράσεις και δαπάνες
Ο συνολικός προϋπολογισµός επιχορήγησης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών
Α΄ Βάθµιας και Β΄ Βάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας ανέρχεται στο ποσό των
3.000.000€, (ΚΑΕ 2551 & 2569) το οποίο θα καλύψει δαπάνες των φορέων ως
κατωτέρω:
Α. Για τους φορείς παροχής υπηρεσιών Β΄/ Βάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας το ποσό
επιχορήγησης θα καλύψει:
- Λειτουργικές δαπάνες δοµής
- Μισθοδοσία υπαλλήλων
Β. Για τους φορείς παροχής υπηρεσιών Α΄/ Βάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας το ποσό
επιχορήγησης θα καλύψει:
- ∆απάνες του προγράµµατος
ως δαπάνες του προγράµµατος, εννοούνται υλικές παροχές (παροχές σε είδος)
και άϋλες παροχές (υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης παιδιών, υπηρεσίες
κοινωνικοποίησης παιδιών, πρόληψης κλπ)
- Λειτουργικές δαπάνες φορέα
ως λειτουργικές δαπάνες του φορέα νοούνται οι δαπάνες µισθοδοσίας, έξοδα
επικοινωνίας, αναλώσιµα, εξοπλισµός που κρίνεται αναγκαίος για την υλοποίηση
του προγράµµατος. Προµήθεια πάγιων περιουσιακών στοιχείων δε συνιστά
εξοπλισµό του προγράµµατος
Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος οι φορείς θα υποβάλλουν
έκθεση
αποτίµησης των δράσεων/ενεργειών του προγράµµατος συνοδευόµενη από
αντίστοιχα παραστατικά (παρουσιολόγια ωφελουµένων, πίνακες απασχολουµένων,
τιµολόγια πώλησης, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, αποδείξεις πληρωµής, κινήσεις
τραπεζικών λογαριασµών κλπ) που θα πιστοποιούν την πραγµάτωση του φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου αυτών.
Ο έλεγχος των εκθέσεων αποτίµησης που θα πιστοποιούν την υλοποίηση των
επιλεγµένων προγραµµάτων, θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης
προτάσεων, η οποία θα συσταθεί µε Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.
5. Μέγιστο ποσό επιχορήγησης
• Για υπηρεσίες Β΄/ Βάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας µέγιστο ποσό επιχορήγησης
130.000 €
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• Για υπηρεσίες Α΄/ Βάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας µέγιστο ποσό επιχορήγησης
80.000 €.
6. Χωρική εµβέλεια εφαρµογής
Οι δοµές Παιδικής Προστασίας θα λειτουργούν στη χωρική αρµοδιότητα της
Περιφέρειας Αττικής και τα προγράµµατα/δράσεις θα υλοποιηθούν εντός της
χωρικής αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.
7. Γενικοί όροι
• Η επιχορήγηση αφορά δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά τη σχετική
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.
• Σε περίπτωση που ένας φορέας είναι πιστοποιηµένος για παροχή υπηρεσιών Α΄
βάθµιας και Β΄ βάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας µπορεί να υποβάλλει πρόταση και
για τις δυο κατηγορίες µε µειωµένο κατά 30% το µέγιστο ποσό της επιχορήγησης
στην κάθε κατηγορία.
• Τα προτεινόµενα προγράµµατα/δράσεις θα έχουν µέγιστο χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης τον ένα (1) χρόνο.
• Η επιχορήγηση χρησιµοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό που εγκρίθηκε. Σε
αντίθετη περίπτωση, ή σε περίπτωση υποβολής ανεπαρκών απολογιστικών
στοιχείων του προγράµµατος ή µη υποβολής αυτών, ο φορέας υποχρεούται να
επιστρέψει το µη αξιοποιηθέν ποσό της επιχορήγησης.
8. ∆ιαδικασία και κριτήρια επιλογής
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση και τον προϋπολογισµό της πρότασης,
σύµφωνα µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.
Η αίτηση, ο προϋπολογισµός και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται
στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας και στα Τµήµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των
∆ιευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακών Ενοτήτων, ανάλογα
µε τη χωρική αρµοδιότητα στην οποία υπάγεται η έδρα του φορέα.
Η απόφαση επιχορήγησης και το ύψος της επιχορήγησης του κάθε φορέα θα γίνει
µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής
Επιτροπής
Η αξιολόγηση των αιτήσεων µε υποβολή πρότασης για την επιχορήγηση του φορέα
και το ύψος της επιχορήγησης, θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης
προτάσεων, η οποία θα συσταθεί µε Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.
•

Ως κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων φορέων για υπηρεσίες Β΄/ Βάθµιας
Κοινωνικής Φροντίδας ορίζονται τα παρακάτω:
α) αριθµός ωφελούµενων από τη δοµή
β) οικονοµικά στοιχεία και ανεπαρκή ταµειακά υπόλοιπα στην 31/12/2016
γ) στελέχωση της δοµής
δ) πηγές εσόδων του φορέα (χορηγίες –ακίνητη περιουσία – σύναψη συµβάσεων µε
ασφαλιστικά ταµεία )
ε) επιχορηγήσεις ή χρηµατοδοτήσεις που έλαβε ο φορέας κατά το 2016 , συµµετοχή
σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράµµατα για τη λειτουργία της δοµής
στ) αξιοποίηση ανεπτυγµένων ηλεκτρονικών εργαλείων και επιστηµονικών
πρωτοκόλλων στην παροχή των υπηρεσιών (e-pronoia του ΕΚΚΑ, Εθνικό Σύστηµα
Αναφοράς Κακοποίησης Παραµέλησης του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού –ΕΣΑ
ΚαΠ)
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•

Ως κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων φορέων για υπηρεσίες Α΄/ Βάθµιας
Κοινωνικής Φροντίδας ορίζονται τα παρακάτω:
α) σαφήνεια στην περιγραφή, συνοχή της πρότασης και σκοπιµότητα του
προγράµµατος
β) προβλεπόµενος αριθµός ωφελουµένων από τη λειτουργία του προγράµµατος
γ) συνεργασία/ σύµπραξη φορέων µε υποβολή κοινού προγράµµατος/δράσης
από τον επικεφαλής, µε διακριτό ρόλο για κάθε φορέα.
ε) αποδεδειγµένη εµπειρία του φορέα στο προτεινόµενο πρόγραµµα ή σε άλλα
προγράµµατα κοινωνικής φροντίδας (αποδεικτικά στοιχεία, δηµοσιότητα,
εξωτερικές αξιολογήσεις δράσης φορέα κλπ)
στ)καινοτόµα προγράµµατα, από την πιλοτική εφαρµογή των οποίων ενδεχοµένως
να προκύψουν ευρεία προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής
ζ) επάρκεια των ανθρωπίνων πόρων (προσωπικό-εθελοντές)
η) επάρκεια οικονοµικών πόρων
θ) δυνατότητα βιωσιµότητας του προγράµµατος
ι) αριθµός και είδος δράσεων που έχει υλοποιήσει ο φορέας στο παρελθόν
ια) τεκµηριωµένη χρήση εθνικών ή διεθνών προτύπων, πρωτοκόλλων ή
τυποποιηµένων εργαλείων παροχής υπηρεσιών ή προδιαγραφών καλής
λειτουργίας παιδικής προστασίας

9. ∆ηµοσιότητα του Προγράµµατος
Οι επιχορηγούµενοι φορείς οφείλουν να ενηµερώνουν την κοινή γνώµη ότι
λαµβάνουν επιχορήγηση από την Περιφέρεια Αττικής. Σε όλες τις δράσεις
δηµοσιότητας των επιλεγµένων προγραµµάτων πρέπει να γίνεται µνεία της
επιχορήγησης της Περιφέρειας Αττικής.
10. Προθεσµία υποβολής προτάσεων
Η προθεσµία της υποβολής προτάσεων ή αποστολής τους µε ταχυδροµείο
(ηµεροµηνία ταχυδροµικής σφραγίδας) λήγει 20 µέρες από την ηµεροµηνία
ανάρτησης της σχετικής Πρόσκλησης.
11. Απαιτούµενα δικαιολογητικά
Οι φορείς κατά την υποβολή της πρότασης θα συνυποβάλλουν :
• αίτηση (συνηµµένο υπόδειγµα)
• ΦΕΚ πιστοποίησης
• Καταστατικό σύστασης και τελευταία σε ισχύ τροποποίηση αυτού για σωµατεία
και Π.∆. σύστασης για ιδρύµατα
• προϋπολογισµό πρότασης (συνηµµένο υπόδειγµα)
• προϋπολογισµό φορέα έτους 2017
• απολογισµό φορέα ετών 2015 και 2016
• κατάσταση έµµισθου προσωπικού (ειδικότητες-ωράριο εργασίας)
• σύντοµο απολογισµό δράσεων
• αποδεικτικά κατά την κρίση του φορέα σύµφωνα µε τα οριζόµενα κριτήρια.
Σε δεύτερη φάση µετά την επιλογή των φορέων για επιχορήγηση, θα ζητηθούν τα
προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία δικαιολογητικά.
12. Πληροφορίες
Για τυχόν πληροφορίες/διευκρινήσεις µπορείτε να απευθύνεστε:
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•
•

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας Κεντρικού Τοµέα
Τµήµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των ∆ιευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής
Μέριµνας Περιφερειακών Ενοτήτων.»

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ν. Αδαµόπουλος.
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. Σγουρός, Μ. Αναγνωστοπούλου, Στ.
∆ήµου, Κ. Καράµπελας, Ν. Καστανιάς, Α. Μεθυµάκη, Α. Παπαδηµητρίου - Τσάτσου, Α.
Ροκοφύλλου, Ι. Σµέρος.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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