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ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «AΠΟΪΔΡΤΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» 

 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ  

ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου ενδζκατου του Ν. 4506/2017 Ανανζωςθ - τροποποίθςθ - 

κωδικοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ περί παροχισ ειδικισ άδειασ εκμετάλλευςθσ του 

αποκλειςτικοφ δικαιϊματοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτθ πρόςβαςθ και χριςθ τθσ 

ονομαςτικισ κζςθσ των 39ο ανατολικϊσ επί τθσ τροχιάσ των τεχνθτϊν γεωςτατικϊν 

δορυφόρων τθσ Γθσ και των ςυςχετιςμζνων αυτισ ραδιοςυχνοτιτων τθλεπικοινωνίασ 

δια τθσ καταςκευισ, εκτόξευςθσ, λειτουργίασ και εμπορικισ εκμετάλλευςθσ ενόσ 

ςυςτιματοσ δορυφορικϊν τθλεπικοινωνιϊν πανελλινιασ και διαςυνοριακισ εμβζλειασ 

υπό τθν επωνυμία: ΕΛΛΑΣ SAT (HELLAS SAT) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 191). 

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

Κυβερνθτικά Όργανα» που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Π.Δ. 63/2005 (Αϋ 98). 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (A’ 

143). 
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4. Τισ διατάξεισ των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 6 του Ν. 3920/2011 (Αϋ 33), όπωσ 

τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 4337/2015 «Μζτρα για τθν 

εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 

διακρωτικϊν μεταρρυκμίςεων» (Αϋ 129). 

5. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Αϋ 145). 

6. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ  Υπουργείου  Εργαςίασ  Κοινωνικισ  

Αςφάλιςθσ  και  Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ»  (Αϋ 168). 

7. Το Π.Δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 

Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Αϋ 116). 

8. Τθν αρικμ. Υ29/8-10-2015 Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον 

Αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομικϊν Γεϊργιο Χουλιαράκθ (Βϋ 2168). 

9. Τθν αρικμ. Υ28/8-10-2015 Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ Αρμοδιοτιτων ςτθν 

Αναπλθρϊτρια Υπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

Θεανϊ Φωτίου» (Βϋ 2168), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. Υ70/11-112015 

Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ (Βϋ 2441) και με τθν αρικμ. Υ43/3-5-2017 Απόφαςθ του 

Πρωκυπουργοφ (Βϋ 1510). 

10. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.60119/11833/15.12.17 και 60116/11830/15.12.17 απόφαςθ 

δζςμευςθσ πίςτωςθσ.  

11. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 59557/687 ειςθγθτικι ζκκεςθ τθσ προϊςταμζνθσ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.  

12. Το γεγονόσ ότι, από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ προκαλείται κατά το τρζχον οικονομικό 

ζτοσ, ςε βάροσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνθ, δζκα πζντε εκατομμυρίων ευρϊ 

(15.000.000 €), για τθν οποία ζχει εγγραφεί πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του 

Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Φ.33-220 

ΚΑΕ 2349). 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Άρθρο 1 

κοπόσ 

Σκοπόσ τθσ απόφαςθσ αυτισ είναι θ οργάνωςθ και λειτουργία Δομϊν, Δράςεων και 

Προγραμμάτων αποϊδρυματοποίθςθσ ατόμων με αναπθρία που φιλοξενοφνται ςτο 

παράρτθμα ΑΜΕΑ Λεχαινϊν του Κζντρου Κοινωνικισ Πρόνοιασ Δυτικισ Ελλάδασ και ςτα 

παραρτιματα ΑΜΕΑ του Κζντρου Κοινωνικισ Πρόνοιασ Αττικισ και ειδικότερα θ 

μεταςτζγαςθ όλων των φιλοξενουμζνων και θ διαβίωςι τουσ ςε αςφαλι και υποςτθρικτικι 

δομι ι ςε δομι οικογενειακοφ τφπου ι θ επιςτροφι ςτθν οικογζνεια με ταυτόχρονθ 

υποςτιριξι τουσ από το πρόγραμμα. 
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Άρθρο 2 

Δομζσ  - Δράςεισ - Προγράμματα 

Η αποϊδρυματοποίθςθ και θ πρόλθψι τθσ περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ δομϊν φιλοξενίασ 

των ατόμων με αναπθρία, τθν ανάπτυξθ πιλοτικοφ προγράμματοσ επαγγελματικισ 

αναδοχισ, τθν ανάπτυξθ μονάδασ βραχείασ υποδομισ ατόμων με αναπθρία, τθ δθμιουργία 

κινθτισ μονάδασ παροχισ υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςε οικογζνειεσ με άτομα με 

αναπθρία είτε βιολογικζσ, είτε κετζσ, είτε ανάδοχεσ, τθν ανάπτυξθ κζντρων δθμιουργικισ 

απαςχόλθςθσ και τθ δθμιουργία κζντρων θμζρασ για άτομα με αναπθρία. 

 

Άρθρο 3 

Φορείσ Τλοποίηςησ 

Στο Κζντρο Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΚΚΠΠΔΕ) και ςτο Κζντρο 

Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Αττικισ (ΚΚΠΠΑ) ανατίκεται θ υλοποίθςθ των ωσ άνω  

δομϊν, δράςεων και προγραμμάτων. Οι φορείσ  δφνανται να ανακζτουν με διαδικαςίεσ 

διαγωνιςμοφ ςε άλλουσ φορείσ τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων υποζργων ι δράςεων του 

προγράμματοσ και να καλφπτουν τισ ανάγκεσ ςε προςωπικό με ςφναψθ ςυμβάςεων 

παροχισ υπθρεςιϊν με φυςικά ι νομικά πρόςωπα ακολουκϊντασ τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ του Ν.4412/16, ι με πρόςλθψθ επικουρικοφ προςωπικοφ δυνάμει ειδικϊν 

διατάξεων. 

 

Άρθρο 4 

Τποχρεώςεισ Φορζων 

Οι Φορείσ οφείλουν να παρζχουν κατά περίπτωςθ απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ 

που εξαςφαλίηουν: 

1.α. Άνετθ και αςφαλι διαμονι.  

β. Υγιεινι και ιςορροπθμζνθ διατροφι.   

γ. Μζριμνα για τθν ςυνεχι ιατρικι φροντίδα των φιλοξενουμζνων.  

δ. Μζριμνα για τθν ειςαγωγι ςε νοςθλευτικό ίδρυμα όποτε παρίςταται ανάγκθ.  

ε. Μζριμνα για τθν κατάλλθλθ ψυχαγωγία και τθν ςυμμετοχι των φιλοξενουμζνων ςε 

κατάλλθλεσ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ.  

ςτ. Διαρκι φροντίδα αγωγισ για τθν αξιοποίθςθ και διατιρθςθ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό, 

των προςωπικϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων των φιλοξενουμζνων ϊςτε να επιτυγχάνεται ο 

βζλτιςτοσ βακμόσ αυτονομίασ, ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ και άνετθσ παρουςίασ ςτο 

κοινωνικό περιβάλλον.  

η. Επαγγελματικι ι Βραχφχρονθ Αναδοχι από ειδικά πιςτοποιθμζνεσ και εκπαιδευμζνεσ 

οικογζνειεσ που πζραν τθσ ποιοτικισ φροντίδασ υποςτθρίηουν ατομικευμζνο κεραπευτικό 

ςχζδιο. 
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θ. Βραχεία παραμονι υποςτιριξθσ ατόμων με αναπθρία.  

κ. Κινθτζσ Μονάδεσ Υποςτιριξθσ Οικογενειϊν ι ατόμων με αναπθρία.  

ι. Δθμιουργικι απαςχόλθςθ παιδιϊν/ατόμων με αναπθρία, τθ κοινωνικι ζνταξι τουσ, τθ 

ςτιριξθ των οικογενειϊν τουσ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ των ιδίων και των 

οικογενειϊν τουσ. 

2.   Οι Φορείσ οφείλουν να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςε ςυνεχι βάςθ. 

3. Οι Φορείσ υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν τισ οικογζνειεσ ι τουσ δικαςτικοφσ 

ςυμπαραςτάτεσ των φιλοξενουμζνων αναφορικά με τθ διαβίωςι τουσ και να επιηθτοφν τθ 

ςυνεργαςία τουσ. 

4. Οι Φορείσ υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ διακριτοφ φακζλου με όλα τα ςτοιχεία 

οικονομικοφ και φυςικοφ αντικειμζνου υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κακϊσ και ςτθν 

παροχι όλων των εγγράφων, δικαιολογθτικϊν ι ςτοιχείων εκτζλεςθσ του προγράμματοσ 

ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του άρκρου 6 και ςτισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

 

Άρθρο 5 

Εποπτεία  

1. Η γενικι εποπτεία ωσ προσ τθν ποιότθτα και τθν επιςτθμονικι επάρκεια του 

προγράμματοσ ανατίκεται ςε πενταμελι Επιτροπι Εποπτείασ αποτελοφμενθ από τον Γενικό 

Γραμματζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, τον Γενικό Διευκυντι Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, τον 

Πρόεδρο του ΚΚΠΠΔΕ, τον Πρόεδρο του ΚΚΠΠΑ και τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ 

Πολιτικϊν ΑΜΕΑ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

2. Η Επιτροπι Εποπτείασ δφναται να ςυνεπικουρείται ςτο ζργο τθσ από ειδικοφσ 

επιςτιμονεσ, εμπειρογνϊμονεσ, ερευνθτικά κζντρα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.  

 

Άρθρο 6 

Παρακολοφθηςη του προγράμματοσ 

1. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςυγκροτείται 

πενταμελισ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ, θ οποία απαρτίηεται από δφο υπαλλιλουσ από 

κάκε φορζα υλοποίθςθσ του άρκρου 3 και ζναν υπάλλθλο τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.  

2. Η Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ είναι υπεφκυνθ για τθ  ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ 

υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, τθ ςφνταξθ εξαμθνιαίων αναφορϊν προόδου του 

οικονομικοφ και φυςικοφ αντικειμζνου κακϊσ και τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ ολοκλιρωςθσ 

του προγράμματοσ. Όλεσ οι αναφορζσ υποβάλλονται ςτουσ φορείσ υλοποίθςθσ και  ςτθ 

Γενικι Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

3. Η Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ δφναται να διενεργεί τακτικοφσ ι ζκτακτουσ ελζγχουσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ που πραγματοποιείται το πρόγραμμα για τθν επαλικευςθ τθσ προόδου 

υλοποίθςισ του ςφμφωνα με ςχζδιο δράςεων του προγράμματοσ. 
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Άρθρο 7 

Χρηματοδότηςη του Προγράμματοσ 

1. Για τθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ, χρθματοδοτοτοφνται οι φορείσ υλοποίθςθσ 

του άρκρου 3 με το αντίςτοιχα ποςά: 

 

Φορζασ  Ποςό Χρηματοδότηςησ (ευρώ) 

Κζντρο Κοινωνικισ 

Πρόνοιασ Δυτικισ 

Ελλάδασ 8.400.000 

Κζντρο Κοινωνικισ 

Πρόνοιασ 

Περιφζρειασ 

Αττικισ 6.600.000 

ΤΝΟΛΟ 15.000.000 

 

2. Η χρθματοδότθςθ καλφπτει το κόςτοσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ για τθν 

περίοδο 2018-2020 για τισ δράςεισ που αναλαμβάνει ο κάκε φορζασ ςφμφωνα με τουσ 

πίνακεσ 1 και 2 που επιςυνάπτονται.  

 

  Πίνακασ 1: Κζντρο Κοινωνικήσ Πρόνοιασ Δυτικήσ Ελλάδασ 

α/α Περιγραφή δράςεων Ποςό (ευρώ) 

1. Ενζργειεσ μετάβαςθσ 1.250.000 

2. 
Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν υπθρεςιϊν φιλοξενίασ ςε ςπίτια, 

αναδοχζσ κλπ 6.650.000 

3. Ενζργειεσ πρόλθψθσ και υπθρεςίεσ εμπειρογνωμόνων 500.000 

  ΤΝΟΛΟ 8.400.000 

     Πίνακασ 2: Κζντρο Κοινωνικήσ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Αττικήσ 

α/α Περιγραφή δράςεων Ποςό (ευρώ) 

1. Ενζργειεσ μετάβαςθσ 500.000 

2. Διαχείριςθ προγράμματοσ 550.000 

3. 
Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν υπθρεςιϊν φιλοξενίασ ςε ςπίτια, 

αναδοχζσ κλπ 5.300.000 

4. Ενζργειεσ πρόλθψθσ και υπθρεςίεσ εμπειρογνωμόνων 250.000 

  ΤΝΟΛΟ 6.600.000 

 

ΑΔΑ: 7Ζ7Υ465Θ1Ω-ΤΡΦ



6 
 

3. Το ςυνολικό ποςό για τθ χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ καταβάλλεται εντόσ του 

2017 και κατατίκεται ςε λογαριαςμό ταμειακισ διαχείριςθσ τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ, του 

κάκε φορζα υλοποίθςθσ. Η κίνθςθ του λογαριαςμοφ παρακολουκείται διακριτά από τισ 

υπθρεςίεσ των φορζων υλοποίθςθσ και οι πλθρωμζσ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ 

πρζπει να αποδεικνφονται μζςω τθσ κίνθςθσ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ. 

4. Πριν από τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, οι φορείσ υλοποίθςθσ του άρκρου  

3 μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ, καταρτίηουν και υποβάλλουν ςτα 

οικεία Διοικθτικά Συμβοφλια των φορζων, το αναλυτικό ςχζδιο δράςεων του 

προγράμματοσ, ςτο οποίο αναλφονται οι επί μζρουσ ενζργειεσ, θ αντίςτοιχθ δαπάνθ των 

ενεργειϊν που βαρφνει τον κάκε φορζα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ τουσ.   

5. Μετά από απόφαςθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων των φορζων, υποβάλλεται 

τεκμθριωμζνο αίτθμα ςτο Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ για τθν ζγκριςθ χριςθσ διακεςίμων από τουσ τθροφμενουσ λογαριαςμοφσ του 

προγράμματοσ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ οποία επιτρζπεται μετά από απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

6. Το αναλυτικό ςχζδιο δράςεων του προγράμματοσ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ 

του, δφνανται να επικαιροποιείται από τουσ φορείσ υλοποίθςθσ μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ 

τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ,  ενθμερϊνοντασ τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

7. Οι δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ και των επί μζρουσ ενεργειϊν 

εγγράφονται ςτον προχπολογιςμό εκάςτου φορζα, ςτουσ αντίςτοιχουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ 

Εξόδων και παρακολοκοφνται διακριτά.  

8. Εντόσ ζξι μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, ςυντάςςεται ζκκεςθ από τθν 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ, με τα απολογιςτικά ςτοιχεία του οικονομικοφ και φυςικοφ 

αντικειμζνου του προγράμματοσ, προκειμζνου να επιςτραφοφν τυχόν αδιάκετοι πόροι είτε 

ςτο τακτικό αποκεματικό είτε ςε ειδικό κωδικό του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. 

 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

  

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 
 

ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛ. ΤΠΟΤΡΓΟ  ΑΝΑΠΛ. ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ   

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

   

   

   

ΕΤΣΤΧΙΑ ΑΧΣΙΟΓΛΟΤ ΘΕΑΝΩ ΦΩΣΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΟΤΛΙΑΡΑΚΗ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Εκνικό Τυπογραφείο (για δθμοςίευςθ) 

2. Γ.Λ.Κ. Δ/νςθ 20θ Προχπολογιςμοφ 

Πανεπιςτθμίου 37- Ακινα. 

 

ΕΩΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γραφείο Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ  

    Αλλθλεγγφθσ, 

2. Γραφείο Αναπλθρϊτριασ Υπουργοφ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Κοιν. Αλλ/γγφθσ, 

4. Γραφείο Προϊςταμζνθσ Γεν. Δ/νςθσ Πρόνοιασ, 

5. Γραφείο Προϊςταμζνθσ Γεν. Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, 

6. Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Υπθρεςιϊν, 

7. Δ/νςθ Πολιτικϊν Ατόμων με Αναπθρία (ΑμεΑ)  
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