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ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

• Οι βασικές αρχές υλοποίησης του Έργου 
• Οι Φορείς υλοποίησης των Προγραµµάτων
• Χρονική ∆ιάρκεια των Προγραµµάτων
• Επιλέξιµες δράσεις και δαπάνες
• ∆ιαδικασίες υποβολής προτάσεων και 
επιλογής των Προγραµµάτων

• Ένταξη / Παρακολούθηση των
Προγραµµάτων



ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

• Εταιρικότητα και συνέργεια (συµπράξεις)
• Γεωγραφική στόχευση
• Προώθηση καινοτόµων προσεγγίσεων στο 
πεδίο της ανοικτής φροντίδας

• Ενδυνάµωση (συµµετοχή των οµάδων
στόχου)

• Ισότητα των φύλων
• Ευρύτερη Εφαρµογή



ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

• Υλοποίηση µέσω της συνεργασίας ενός πλέγµατος
φορέων (Σύµπραξη)

• Υποδειγµατικές πρακτικές ως προς την
καινοτοµία, την ισότητα των ευκαιριών, την
ενεργό συµµετοχή (ενδυνάµωση), την αξιολόγηση
και την ευρύτερη εφαρµογή των καινοτόµων
πρακτικών (mainstreaming)

• Στρατηγικός σχεδιασµός
• Προσαρµογή των δράσεων στις αρχές του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου (πρόσβαση, 
ποιότητα, βιωσιµότητα των υπηρεσιών)



ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

• Οι Τελικοί αποδέκτες αποτελούν ισχυρές και
δεσµευτικές συµφωνίες φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (∆ήµοι και Κοινότητες) και
εθελοντικών οργανώσεων κοινωνικής πρόνοιας
(όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Σχεδίου
Κρατικών Χορηγιών)

• Οι Συµπράξεις δεν απαιτείται να περιβληθούν
αυτοτελή νοµική µορφή



ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
∆εν είναι επιλέξιµοι και εποµένως δεν µπορούν να
συµµετέχουν σε Σύµπραξη για την υλοποίηση του
Έργου οι ακόλουθοι φορείς: 

• δηµόσιες αρχές και ηµικρατικοί οργανισµοί
• εκκλησιαστικοί φορείς
• δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς απασχόλησης
• ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης
• επιχειρήσεις
• επαγγελµατικές ενώσεις και συµβούλια
• κοινωνικοί εταίροι. 



ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ

• Αντιπροσωπευτικότητα στη συµµετοχή
• ∆ιαφάνεια στη διαχείριση
• Αποτελεσµατικότητα στην εφαρµογή των
δράσεων

• ∆ηµοκρατικότητα στη λήψη των
αποφάσεων

• Ευελιξία στην ανταπόκριση στις
προδιαγραφές και προσαρµογές του Έργου



ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ

• Συντονιστική Επιτροπή
• Συντονιστής Εταίρος
• ∆ιαχειριστής



ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

• Υποβολή αιτήσεων
• Αξιολόγηση αιτήσεων
• Επιλογή και ένταξη 10 Προγραµµάτων
• Κατάθεση Συµφωνίας Σύµπραξης από τις 
επιλεγείσες Συµπράξεις

• Η υλοποίηση κάθε Προγράµµατος θα έχει
διάρκεια δώδεκα (12) µηνών, µε δυνατότητα
παράτασης για δώδεκα (12) µήνες, ύστερα από
την αξιολόγηση των Προγραµµάτων



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
• ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΕΣ 
• ∆ΙΚΤΥΩΣΗ 
• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
• ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
• ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
• ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 
• ∆ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

• Όλες οι κατηγορίες των δαπανών
θεωρούνται επιλέξιµες, εφόσον
αποδεικνύονται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και παραστατικά που
προβλέπει η Κυπριακή νοµοθεσία, 
δικαιολογούνται από την εκτέλεση κάθε
Προγράµµατος και είναι απόλυτα διακριτές



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Τα απαιτούµενα έγγραφα για την υποβολή
προτάσεων είναι:

Αίτηση (σε έντυπο των ΥΚΕ)
Ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας
Βιογραφικά σηµειώµατα των στελεχών
Υπογεγραµµένες υπεύθυνες δηλώσεις των
συνεργατών των εταίρων

Υπογεγραµµένες υπεύθυνες δηλώσεις



ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

• Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (cd rom), 
είτε ιδιοχείρως, είτε µε ταχυµεταφορά µε
υπογραφή αποδεικτικού παραλαβής

• Οι προτάσεις θα υποβάλλονται στο αρχείο
των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ στην οδό Προδρόµου 63, 
1468 Λευκωσία. 



∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

• Οι ενδιαφερόµενοι φορείς για την κατάθεση
πρότασης έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν
γραπτώς στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, 
είτε ταχυδροµικώς είτε ιδιοχείρως, αίτηµα για
συµπληρωµατικές πληροφορίες, ερωτήσεις, 
σχόλια και παρατηρήσεις αναφορικά µε τις
προδιαγραφές και τους όρους των εγγράφων της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
τουλάχιστον (10) δέκα ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προτάσεων



ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

• Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας
θα αναρτήσουν το αργότερο οκτώ (8) 
ηµέρες πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων
στην ιστοσελίδα τους
συµπληρωµατικό Οδηγό µε
διευκρινήσεις και απαντήσεις σε όλα
τα σχετικά ερωτήµατα



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

• Α. Επιλεξιµότητα ως προς τη φύση και
είδος του Προγράµµατος

• Β. Σκοπιµότητα του Προγράµµατος
• Γ. Πληρότητα του Προγράµµατος
• ∆. Ωριµότητα του Προγράµµατος
• Ε. Συµβατότητα του Προγράµµατος µε τις
εθνικές και κοινοτικές πολιτικές
απασχόλησης και κοινωνικής φροντίδας



ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

• Συνάφεια µε τους στόχους του Έργου
«Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και
Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, 
Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων
Εξαρτωµένων»

• Σύνθεση της Σύµπραξης
• Συνάφεια των συµµετεχόντων φορέων µε το
περιεχόµενο του προτεινόµενου Προγράµµατος



ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Σκοπιµότητα του προτεινόµενου
Προγράµµατος και σύνδεση µε τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας και των
οµάδων στόχου

• Ενεργός συµµετοχή των οµάδων στόχου
στην επιλογή και υλοποίηση των
προτεινόµενων παρεµβάσεων



ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Σαφήνεια και συνοχή του
προτεινόµενου Προγράµµατος

• Προστιθέµενη αξία



ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Ρεαλιστικός προϋπολογισµός
• Εφικτότητα χρονοδιαγράµµατος
• Ικανότητα των συµµετεχόντων φορέων
• Ικανότητα Συντονιστή Εταίρου



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και
γυναικών

• Καινοτοµία
• ∆ηµοσιότητα/Ευρύτερη Εφαρµογή
• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1)

Α΄ Φάση: Στη φάση αυτή οι προτάσεις ελέγχονται
και αξιολογούνται από τριµελή πρωτοβάθµια
επιτροπή.

Η φάση αυτή είναι ενιαία και περιλαµβάνει δύο
στάδια: 

o τον έλεγχο πληρότητας και την
o αξιολόγηση του προτεινόµενου Προγράµµατος µε
βάση τα προαναφερόµενα κριτήρια.



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2)

• Β΄ Φάση: Μόλις ολοκληρωθεί η Α΄ Φάση, όλες οι
προτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως πλήρεις
και έχουν συνολική βαθµολογία πάνω από 60 
προωθούνται στη Β’ φάση αξιολόγησης και
εξετάζονται από δευτεροβάθµια τριµελή επιτροπή
αξιολόγησης, η οποία διαµορφώνει πίνακα
τελικής επιλογής των Προγραµµάτων µέχρι
συµπλήρωσης του προϋπολογισµού του Έργου. 



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3)

• Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευηµερίας ενηµερώνουν εγγράφως τόσο τις
απορριφθείσες (µε αιτιολογηµένη επιστολή), όσο
και τις προτεινόµενες για χρηµατοδότηση
Συµπράξεις, ενσωµατώνοντας τυχόν
παρατηρήσεις ως προς το περιεχόµενο ή τον
προϋπολογισµό του Προγράµµατος. Εντός πέντε
ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή της
επιστολής ενηµέρωσης, οι προτεινόµενες για
χρηµατοδότηση Συµπράξεις καλούνται να
αποδεχθούν εγγράφως την πρόταση



ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

• ∆ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά της
απόρριψης της πρότασης κατά την Α΄ Φάση
αξιολόγησης, εντός πενθηµέρου από την
ηµεροµηνία κοινοποίησής της στο
Συντονιστή Εταίρο από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευηµερίας

• ∆ικαίωµα υποβολής ιεραρχικής προσφυγής
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών



ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

• Η διαδικασία ένταξης των Προγραµµάτων
περιλαµβάνει την εκ µέρους των
Συµπράξεων συµπλήρωση και υποβολή -
εντός δέκα ηµερών από τη λήψη σχετικής
ειδοποίησης - προς τις Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευηµερίας Τεχνικών ∆ελτίων
Προγράµµατος (Τ.∆.Π.).



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα Προγράµµατα παρακολουθούνται συστηµατικά
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας µε την
συνδροµή Τεχνικού Συµβούλου. Οι επιλεγείσες
Συµπράξεις υποβάλλουν στις ΥΚΕ:

o Μηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης ∆ράσεων, 
όπου απολογίζονται µηνιαία οι
πραγµατοποιηθείσες πληρωµές σε επίπεδο
Προγράµµατος

o Τριµηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης
∆ράσεων, µέσω των οποίων παρουσιάζεται η
αντίστοιχη εξέλιξη του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου κατά το διάστηµα αναφοράς.
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