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ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αναπόσπαστο τµήµα του Οδηγού για την υποβολή προτάσεων (Οδηγός Εφαρµογής) 
στο πλαίσιο του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών 
Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» του 
Μέτρου 1.4. του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Προγράµµατος «Ανθρώπινο 
∆υναµικό» (Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού για το Στόχο 3) αποτελούν: 

• Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1260/99 του Συµβουλίου «περί γενικών διατάξεων για τα 
διαρθρωτικά Ταµεία».  

• Ο Κανονισµός 1784/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
«Σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο» 

• Ο Κανονισµός 1685/2000 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών 
κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/99 όσον αφορά την 
επιλεξιµότητα των  δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταµεία 

• Ο Κανονισµός 1159/2000 της Επιτροπής «Για τις δράσεις πληροφόρησης και 
δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις 
παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων».  

• Ο Κανονισµός 438/2001 της Επιτροπής «για την θέσπιση λεπτοµερών 
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού 1260/99 όσον αφορά τα συστήµατα 
διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων».  

• Ο Κανονισµός (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) 2988/1995 του Συµβουλίου της 18ης 
∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

• Ο Κανονισµός 448/2001 της Επιτροπής «για την θέσπιση λεπτοµερών 
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου 
όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην 
παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων»  

• O Κανονισµός (ΕΚ) 68/2001 της Επιτροπής (12/1/2001) σχετικά µε την 
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις για 
επαγγελµατική εκπαίδευση 

• O Κανονισµός (ΕΚ) 2204/2002 της Επιτροπής (12/12/2002) σχετικά µε την 
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις 
για την απασχόληση 

• Το Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού «Ανθρώπινο ∆υναµικό» (Single 
Programming Document for Objective 3) της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

• Το Τεχνικό ∆ελτίο του Μέτρου 1.4. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.4. 
 

1.1 Eισαγωγή – Οι κύριες διαστάσεις του Μέτρου 1.4.   

Το Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού «Ανθρώπινο ∆υναµικό» ( Single Programming 
Document for Objective 3), εφεξής Πρόγραµµα «Ανθρώπινο ∆υναµικό», αποτελεί 
τον βασικό µηχανισµό των νέων πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Υλοποιείται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και της 
στρατηγικής που περιλαµβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση 
και στο  Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση, τα οποία 
υποβλήθηκαν από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στην Ε.Ε., εξυπηρετώντας δύο κύριες 
επιδιώξεις: την προώθηση της απασχόλησης και την ποιοτική αναβάθµιση του 
ανθρώπινου δυναµικού. 

Το Πρόγραµµα «Ανθρώπινο ∆υναµικό» διαρθρώνεται σε τρεις Άξονες 
Προτεραιότητας που εξειδικεύονται σε επιµέρους Μέτρα, Κατηγορίες Έργου και 
∆ραστηριότητες. Ο πρώτος Άξονας προσανατολίζεται στην  «Ανάπτυξη και 
προώθηση ενεργών πολιτικών στην αγορά εργασίας», ο δεύτερος Άξονας 
κατευθύνεται στην «Προώθηση και βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και δια βίου µάθησης», ενώ ο τρίτος αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας 
για την αποτελεσµατική υλοποίηση των δύο πρώτων Αξόνων.    

Στο πλαίσιο του Άξονα 1 υπάγεται το Μέτρο 1.4. που αφορά την ενίσχυση της 
πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας και υλοποιείται µέσω του Έργου 
«Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, 
Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων». Το Έργο «Επέκταση και 
Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, 
Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» θα υλοποιηθεί µέσω Προγραµµάτων 
Συµπράξεων (τελικοί αποδέκτες) που αποτελούν ισχυρές και δεσµευτικές συµφωνίες 
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ήµοι και Κοινότητες) και εθελοντικών 
οργανώσεων κοινωνικής πρόνοιας.  

 

1.2. Βασικές αρχές υλοποίησης του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των   
Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, 
Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» 

 

 Το Έργο «Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών 
Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» 
θα υλοποιηθεί µέσω Προγραµµάτων Συµπράξεων (τελικοί αποδέκτες) που 
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 
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Χορηγιών). Η σύνθεση των συµπράξεων θα πρέπει να εξασφαλίζει εκτός από 
την ανάπτυξη καινοτόµων και αποτελεσµατικών προσεγγίσεων και τη 
δυνατότητα ευρύτερης υιοθέτησης και ενσωµάτωσης των προτεινοµένων 
παρεµβάσεων στις εθνικές πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής 
προστασίας. 

 Το Έργο θα προωθήσει δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, µε 
έµφαση / προτεραιότητα στις περιοχές του Στόχου 2 (ύπαιθρος, ∆ήµος 
Αγίου ∆οµετίου, τµήµα του ∆ήµου Λευκωσίας).  

 Το Έργο θα δοκιµάσει καινοτόµες προσεγγίσεις ως προς τη µεταφορά 
πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα η ζητούµενη από τα σχέδια 
καινοτοµία θα αναφέρεται i) στις προτεινόµενες διαδικασίες και µεθόδους, ii) 
στους ειδικούς στόχους των δράσεων και iii) στο περιεχόµενο των δράσεων, 
είτε ως προς τα προϊόντα και τα λοιπά αποτελέσµατα, είτε ως προς το είδος 
των δράσεων και τη διάρθρωση της εταιρικής σχέσης. Παρ’ όλο που το τελικό 
ζητούµενο είναι η ανάδειξη πραγµατικά νέων παρεµβάσεων και αντιλήψεων 
για την αξιοποίηση των προγραµµάτων κοινωνικής φροντίδας στην προώθηση 
της εργασιακής ένταξης / επανένταξης του αδρανούς γυναικείου δυναµικού, 
δεν είναι αναγκαίο κάθε σχέδιο να προτείνει ριζικά νέες προσεγγίσεις για τα 
παραπάνω σηµεία, καθώς εκτιµάται εξίσου θετικά και εάν επιχειρείται η 
µεταφορά και προσαρµογή της καινοτόµου παρέµβασης σε άλλες περιοχές, 
θεµατικά αντικείµενα και οµάδες στόχου, από αυτά στα οποία ήδη 
εφαρµόζεται µε επιτυχία. 

 Η αρχή της ενδυνάµωσης αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής για όλα τα 
σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Έργου «Επέκταση και 
Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, 
Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων». Για τις επωφελούµενες 
οµάδες η διαδικασία της ενδυνάµωσης ισοδυναµεί µε την ενίσχυση των 
προϋποθέσεων εργασιακής και κοινωνικής τους ένταξης. Σε επίπεδο 
σχεδιασµού η ενδυνάµωση µεταφράζεται ως συµµετοχή των οµάδων στόχου 
στην επιλογή και υλοποίηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων, γεγονός που 
δηµιουργεί διπλό όφελος για τα προγράµµατα και τους συµµετέχοντες.  

 Το Έργο αποτελεί επίσης ένα δοκιµαστικό πεδίο όσον αφορά στο gender 
mainstreaming. Η εισαγωγή της πολιτικής ίσων ευκαιριών για άνδρες και 
γυναίκες σε όλα τα προγράµµατα και δράσεις που υποστηρίζονται από τα 
διαρθρωτικά ταµεία της Κοινότητας, δεν αποτελεί απλώς µια επιλογή, αλλά 
µία υποχρέωση. Η νέα προσέγγιση στις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες 
το mainstreaming, ορίζει ότι η προώθηση του στόχου της ισότητας δεν θα 
πρέπει να εξαντλείται στην εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων, αλλά ότι 
αντίθετα όλες οι πολιτικές και µέτρα πρέπει να κινητοποιούνται προκειµένου 
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να επιτευχθεί η ισότητα. Tούτο σηµαίνει ότι τα θέµατα ισότητας πρέπει να 
αποτελούν ενδογενή συστατικά στοιχεία του προγραµµατισµού, από την 
αρχική ανάλυση και τη διαµόρφωση στρατηγικής έως την τελική αξιολόγηση, 
καθώς και ότι πρέπει να ενσωµατωθούν στον σχεδιασµό και εφαρµογή όλων 
των µέτρων και προτεραιοτήτων κάθε παρέµβασης.   

 Ευρύτερη Εφαρµογή. Τελικός στόχος του Έργου είναι οι καινοτόµες 
προσεγγίσεις που θα αναπτυχθούν από τα χρηµατοδοτούµενα σχέδια να 
επηρεάσουν και να αποτελέσουν αντικείµενο των εθνικών και ευρωπαϊκών 
πολιτικών για την απασχόληση και την καταπολέµηση του κοινωνικού 
αποκλεισµού του αδρανούς γυναικείου δυναµικού. Επιδιώκεται επίσης οι 
καλές πρακτικές που θα προκύψουν, ακόµη και εάν δεν µετουσιωθούν σε 
πολιτικές ευρύτερης εφαρµογής, να υιοθετηθούν από ένα µεγαλύτερο κύκλο 
φορέων (επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ κλπ.), οι οποίοι, παρόλο που δεν θα έχουν συµµετάσχει 
στο Μέτρο 1.4., θα µπορούν να επωφεληθούν από τα αποτελέσµατά του.   

 

1.3. Ο σχεδιασµός των Προγραµµάτων του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των   
Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, 
Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» 

Κάθε Πρόγραµµα που θα χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Έργου αποτελεί µια 
σφαιρική, καινοτόµο και αποτελεσµατική συµβολή στην προώθηση της εργασιακής 
ένταξης / επανένταξης του αδρανούς γυναικείου δυναµικού, µέσω της πρόσβασης και 
αξιοποίησης δράσεων φροντίδας εξαρτώµενων µελών της οικογένειάς τους. Τα 
χαρακτηριστικά  κάθε Προγράµµατος  είναι: 

 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.   

Ο σχεδιασµός κάθε Προγράµµατος  προϋποθέτει την µετουσίωση των ιδεών και 
σκέψεων για κάποια έλλειψη ή πρόβληµα που έχει εντοπιστεί στις 
εφαρµοζόµενες πολιτικές, σε συγκεκριµένες δράσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι 
ικανές να συµβάλουν συµπληρωµατικά στην επίλυση του  διαγνωσθέντος 
προβλήµατος. Η στρατηγική σχεδιασµού ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα: 

 Προσδιορισµός του περιεχοµένου του τοµέα ή περιοχής ενδιαφέροντος 

 ∆ιάγνωση του/των προβλήµατος/προβληµάτων  για το/τα οποίο/α δεν έχει 
δοθεί µέχρι σήµερα ικανοποιητική λύση 
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 Προσδιορισµός των εταίρων που απαρτίζουν την Σύµπραξη και των 
πλεονεκτηµάτων που αναµένονται από  την συνεργασία των 
συγκεκριµένων εταίρων, καθώς και αρχική πρόβλεψη κατανοµής 
δράσεων. 

Για την αξιοποίηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασµού, οι ενδιαφερόµενοι 
φορείς καλούνται να λάβουν υπόψη τους τις βασικές προτεραιότητες και τα 
πορίσµατα της ειδικής Μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασµό των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευηµερίας µε αντικείµενο τη διερεύνηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών 
ανοικτής φροντίδας στο Κυπριακό µοντέλο κοινωνικής πρόνοιας, όπως 
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ: 
www.mlsi.gov.cy/sws/esf. 

 

1.4. Οι Φορείς υλοποίησης των Προγραµµάτων 

1. Το Έργο «Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης 
Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» θα υλοποιηθεί µέσω 
Προγραµµάτων Συµπράξεων (τελικοί αποδέκτες) που 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, αλλά πρέπει να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης των Προγραµµάτων σύµφωνα µε σαφώς προσδιορισµένες αρχές και 
κανόνες. 
 

«Σύµφωνα  µε το Άρθρο 2  "Εθελοντική Οργάνωση Κοινωνικής Πρόνοιας"σηµαίνει: 

Οργανώσεις Μέλη του Παγκύπριου Συµβουλίου Ευηµερίας, Σωµατεία, Ιδρύµατα, 
Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, που είναι εγγεγραµµένα σύµφωνα µε την 
υφιστάµενη νοµοθεσία, δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχουν ως κύριο σκοπό 
της ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, την ικανοποίηση 
των κοινωνικών αναγκών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου ή συγκεκριµένων 
οµάδων του πληθυσµού και ασχολούνται κατά κύριο λόγο και συστηµατικά µε την 
εθελοντική προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών και τη λειτουργία προγραµµάτων, µε 
σκοπό την αντιµετώπιση των  αναγκών αυτών. 
 
Συµβούλια Κοινοτικής Ευηµερίας ή άλλα Συντονιστικά Σώµατα, τα οποία 
αποσκοπούν στο συντονισµό των δραστηριοτήτων των Οργανώσεων µελών τους σε 
τοπικό, περιφερειακό, επαρχιακό και παγκύπριο επίπεδο. 
 
Επιτροπές, οι οποίες διαχειρίζονται εγκεκριµένα προγράµµατα ή  υπηρεσίες που 
προωθούνται, πάνω σε κοινοτική βάση, από τις  Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας.» 
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2. ∆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.  

3. Οι Συµπράξεις αποτελούν το κύριο εργαλείο για την προώθηση ολοκληρωµένων 
αντιπροσωπευτικών παρεµβάσεων στο πεδίο της εργασιακής ένταξης / επανένταξης 
του αδρανούς γυναικείου δυναµικού, µέσω της πρόσβασης και αξιοποίησης δράσεων 
φροντίδας εξαρτώµενων µελών της οικογένειάς τους. 

4. Πριν την υποβολή της πρότασης για την υλοποίηση Προγράµµατος, οι φορείς 
συνάπτουν ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας, µε το οποίο θα δεσµεύονται να 
εκτελέσουν το έργο σύµφωνα µε την πρότασή τους. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό 
ορίζουν, εκτός των άλλων, τον εταίρο που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή 
Εταίρου της Σύµπραξης. 

5. Κάθε Σύµπραξη λειτουργεί αποκλειστικά για την υλοποίηση του Προγράµµατος 
που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων 
και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων 
Εξαρτωµένων» και διαρκεί τουλάχιστον έως την ολοκλήρωση των δράσεών του και 
µέχρι την αποπληρωµή του υπολοίπου της εγκριθείσας για το Πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης. 

6. Η οργάνωση κάθε Σύµπραξης διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

• Αντιπροσωπευτικότητα στη συµµετοχή. Η αντιπροσωπευτικότητα θα πρέπει να 
κατοχυρώνεται στην ισότιµη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων εταίρων στο 
σχεδιασµό των δράσεων του Προγράµµατος και στη διαµόρφωση της 
στρατηγικής υλοποίησης, αλλά και στη σύνθεση της Σύµπραξης, η οποία θα 
πρέπει να µπορεί να συµπεριλάβει, τους πλέον κατάλληλους και 
αντιπροσωπευτικούς, συναφείς µε τις προτεραιότητές της εταίρους σε τοπικό ή 
θεµατικό επίπεδο. Η αντιπροσωπευτικότητα δίνει τη δυνατότητα στην Σύµπραξη 
να εµπλουτίζεται από εµπειρίες και τεχνογνωσία που προέρχεται από 
διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας, ενώ παράλληλα ευνοεί τον ευρύτερο 
δυνατό αντίκτυπο των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος. 
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• ∆ιαφάνεια στη διαχείριση. Η εφαρµογή αυτής της αρχής εξασφαλίζει την 
χρηστή οικονοµική διαχείριση του Προγράµµατος και την εµπιστοσύνη των 
εµπλεκόµενων εταίρων, αλλά και της αναθέτουσας αρχής (Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευηµερίας) στην ορθολογική αξιοποίηση τους για τους σκοπούς του Έργου. 

• Αποτελεσµατικότητα στην εφαρµογή των δράσεων. Ο συντονισµός και η 
διοίκηση της Σύµπραξης και των επιµέρους δραστηριοτήτων θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την επίτευξη των προδιαγεγραµµένων στόχων του Έργου µε την 
κινητοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων και δυνάµεων. Επίσης είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν µηχανισµοί συντονισµού και παρακολούθησης της 
υλοποίησης, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος να ελέγχεται η πορεία 
εφαρµογής σε σχέση µε τον αρχικό σχεδιασµό. Ταυτόχρονα η 
αποτελεσµατικότητα  συνεπάγεται και ακριβή καθορισµό των ευθυνών και 
αρµοδιοτήτων του κάθε ενός από τους συµµετέχοντες φορείς, ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι ασάφειες  και να επιτυγχάνεται 
υψηλός βαθµός συνέργειας στην υλοποίηση των δράσεων. 

• ∆ηµοκρατικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Το προβλεπόµενα όργανα 
διοίκησης, συντονισµού και παρακολούθησης της Σύµπραξης θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την πλήρη ενηµέρωση και την ισότιµη έκφραση των απόψεων 
όλων των εταίρων, κατοχυρώνοντας τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα διοίκησης, 
συντονισµού και ελέγχου συνολικά µε δηµοκρατικό τρόπο, σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις της πλειοψηφίας, αποκλείοντας την προνοµιακή µεταχείριση ενός ή 
ορισµένων από τους συµπράττοντες εταίρους. 

• Ευελιξία στην ανταπόκριση στις προδιαγραφές και προσαρµογές του Έργου. Η 
αρχή αυτή θα πρέπει να διατρέχει τη λειτουργία της Σύµπραξης και των 
συµµετεχόντων εταίρων κατά την υλοποίηση  των δράσεων, καθώς η πιλοτική 
µορφή των παρεµβάσεων και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των καινοτόµων δράσεων, 
επιβάλλουν προσαρµογές του περιεχοµένου και των µεθόδων και ταχύτητα στην 
εφαρµογή του προγραµµατισµού. Έτσι οι Συµπράξεις θα πρέπει εγκαίρως  και 
χωρίς περιττές καθυστερήσεις να είναι σε θέση να προβαίνουν σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την εφαρµογή των δράσεων και να προσαρµόζονται σε 
τυχόν αλλαγές που υπαγορεύονται από την εξέλιξη της γενικότερης υλοποίησης 
του Έργου.  

7. Τα όργανα διοίκησης κάθε Σύµπραξης είναι η Συντονιστική Επιτροπή, ο 
Συντονιστής Εταίρος και ο ∆ιαχειριστής.  

α) Η Συντονιστική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

 Εκλέγει τον ∆ιαχειριστή της Σύµπραξης 

 Συγκροτεί επιτροπές µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του Προγράµµατος 

 9



 Αποφασίζει για τον εσωτερικό µηχανισµό ελέγχου των πληρωµών του 
Προγράµµατος. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των µελών της.  

β) Ο Συντονιστής Εταίρος αποφασίζεται από τους  εταίρους και δραστηριοποιείται 
για την οµαλή εξέλιξη του Προγράµµατος, ασκώντας τις ακόλουθες αρµοδιότητες:  

 Προετοιµάζει και υποβάλλει την αίτηση του Προγράµµατος και τα απαιτούµενα 
για την εξέλιξη και παρακολούθησή του έγγραφα 

 Έχει το γενικό συντονισµό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια 
εκτέλεση του Προγράµµατος 

 Καταρτίζει και εισηγείται στη Συντονιστική Επιτροπή τον εσωτερικό µηχανισµό 
ελέγχου των πληρωµών που θα εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και κανονικότητά 
τους 

 Ενηµερώνει όλους τους εταίρους για τα αναγκαία έγγραφα και τις σχετικές 
οδηγίες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας 

 τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Προγράµµατος. 

γ) Ο ∆ιαχειριστής εκλέγεται από την Συντονιστική Επιτροπή µε οµόφωνη απόφαση 
όλων των µελών κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου. Ο 
∆ιαχειριστής : 

 Κατανέµει την χρηµατοδότηση του έργου στον κάθε εταίρο ανάλογα µε την 
εξέλιξη του συγκεκριµένου Προγράµµατος ανά εταίρο 

 Παρέχει στοιχεία εξέλιξης του Προγράµµατος στις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευηµερίας 

 Πιστοποιεί τη νοµιµότητα και κανονικότητα των πληρωµών του 
Προγράµµατος.  

 

1.5. Χρονική ∆ιάρκεια και Εξέλιξη των Προγραµµάτων 

1. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούµενα  έγγραφα για 
την υποβολή προτάσεων µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της παραγράφου 3.4. 

2. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι επιλεγείσες 
Συµπράξεις καλούνται να καταθέσουν την Συµφωνία Σύµπραξης, η οποία 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Προσδιορισµός των εταίρων που απαρτίζουν την Σύµπραξη 

• Περιγραφή του Προγράµµατος και των στόχων του 
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• Εξειδίκευση του ρόλου που αναλαµβάνει κάθε εταίρος 

• Παρουσίαση του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης του Προγράµµατος 

• Περιγραφή των επιµέρους ∆ράσεων του Προγράµµατος και των 
λεπτοµερειών εφαρµογής τους  

• Μεθοδολογία και µηχανισµοί αξιολόγησης του Προγράµµατος και των 
αποτελεσµάτων του 

• Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ∆ράσεων  

• Αναλυτικός προϋπολογισµός ανά ∆ράση και Εταίρο  

• Αναλυτικό πλάνο ∆ηµοσιότητας του Προγράµµατος. 

3. Η ένταξη των Προγραµµάτων διενεργείται µε απόφαση των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευηµερίας, της οποίας αναπόσπαστα τµήµατα αποτελούν τα Τεχνικά 
∆ελτία Προγράµµατος που προβλέπονται στην παράγραφο 5.1. και τα οποία 
υποβάλλονται - εντός δέκα ηµερών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης - προς τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας.  

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

1.6. Επιλέξιµες δράσεις  

Οι επιλέξιµες δράσεις κάθε Προγράµµατος συνδέονται µε τους στόχους και το 
περιεχόµενο του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών 
Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» του 
Μέτρου 1.4., καθώς και µε τη διαδικασία υλοποίησης των Προγραµµάτων. 
Ειδικότερα, οι επιλέξιµες δράσεις τύπου Ε.Κ.Τ. κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες 
κατηγορίες ενεργειών: 

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

• ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΕΣ  

• ∆ΙΚΤΥΩΣΗ  

• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

• ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

• ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

• ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

• ∆ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ. 
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1.7. Επιλέξιµες δαπάνες (πληρωµές) 

1. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των Προγραµµάτων του Έργου 
«Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, 
Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» ακολουθούν τους γενικούς 
κανόνες επιλεξιµότητας και ελέγχου δαπανών, όπως προσδιορίζονται στους 
Κανονισµούς 1260/99 του Συµβουλίου των Υπουργών και 1685/00 και 438/01 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

2. Τα Προγράµµατα υλοποιούνται από τους Εταίρους των Συµπράξεων. Επιλέξιµες 
πληρωµές είναι αυτές που πραγµατοποιούνται από τους Εταίρους και 
δικαιολογούνται από την εκτέλεση των δράσεων κάθε Προγράµµατος. 

3. Oι πληρωµές που πραγµατοποιούνται συνοδεύονται υποχρεωτικά από εξοφληµένα 
τιµολόγια ή από λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος, σύµφωνα µε 
την Κυπριακή νοµοθεσία. 

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια των δράσεων κάθε Προγράµµατος πρέπει να τηρούνται οι 
υποχρεώσεις ελέγχου και τήρησης - καταχώρησης των δαπανών. Η πραγµατοποίηση 
µιας δαπάνης, που ανταποκρίνεται στους σχετικούς κανόνες, πρέπει να ακολουθεί και 
µια συγκεκριµένη διαδικασία, προκειµένου σε κάθε χρονική στιγµή να είναι ορατή σε 
όλα τα επίπεδα διαχείρισης και ελέγχου. Έτσι, σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να 
ελέγχονται οι δαπάνες, να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να καταχωρούνται 
λογιστικές εγγραφές των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο 
του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης 
Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων». 

5. Όλες οι κατηγορίες των δαπανών της Ενότητας 1.6. 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. Σε περίπτωση µη ύπαρξης των προβλεποµένων 
δικαιολογητικών και παραστατικών, οι πληρωµές δεν θεωρούνται νοµίµως 
καταβληθείσες  και  ως  εκ  τούτου καθίστανται µη  επιλέξιµες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 

2.1 Προϋπολογισµός του Έργου 

Το ποσό που προκηρύσσεται για την υλοποίηση των Προγραµµάτων του Έργου 
«Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, 
Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» ανέρχεται συνολικά για τη 
χρονική διάρκεια δύο ετών στις 720.000 Κυπριακές Λίρες, εκ των οποίων 50% θα 
χρηµατοδοτηθεί από το ΕΚΤ και 50% θα χρηµατοδοτηθεί από Εθνική Συµµετοχή. 
 
 

2.2 Προϋπολογισµός Προγραµµάτων 

Οι Συµπράξεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο προϋπολογισµός τους, για το 
σύνολο των δράσεων ενός Προγράµµατος ετήσιας διάρκειας,  θα κυµαίνεται µεταξύ 
35.000 Κυπριακών Λιρών (ελάχιστο όριο) και 50.000 Κυπριακών Λιρών (µέγιστο 
όριο). Σε περίπτωση ετήσιας παράτασης του Προγράµµατος, ο προβλεπόµενος 
προϋπολογισµός θα κυµαίνεται µεταξύ 30.000 Κυπριακών Λιρών (ελάχιστο όριο) και 
45.000 Κυπριακών Λιρών (µέγιστο όριο). 

Η εκατοστιαία κατανοµή του προϋπολογισµού µιας Σύµπραξης θα πρέπει να 
εξειδικεύεται ως ακολούθως  : 

 

Σύµπραξη Ποσοστά επί της συνολικής 
χρηµατοδότησης της Σύµπραξης 

 

∆ιαχείριση Προγράµµατος 

 

7 % περίπου 

 

 

Υλοποίηση ∆ράσεων  

 

 

85% περίπου 

 

∆ηµοσιότητα /∆ιάχυση των αποτελεσµάτων και 
ενσωµάτωση των καλών πρακτικών 

 

8% περίπου 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
 

3.1.  ∆ικαίωµα υποβολής προτάσεων  

∆ικαίωµα υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των 
Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και 
άλλων Εξαρτωµένων» έχουν υποψήφιοι Φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται 
παραπάνω (Κεφάλαιο 1 - παράγραφος 1.4.). 

 

3.2. Έγραφα υποβολής 

Τα απαιτούµενα  έγγραφα για την υποβολή προτάσεων είναι τα ακόλουθα: 

α) Αίτηση. Το έντυπο της αίτησης υποβάλλεται σε έντυπη µορφή εις τριπλούν (ένα 
πρωτότυπο και δύο αντίγραφα) και σε ηλεκτρονική µορφή (cd rom). To πρωτότυπο 
θα φέρει τη σφραγίδα του Συντονιστή Εταίρου και υπογραφή του νοµίµου 
εκπροσώπου του, σε κάθε φύλλο της. Η αίτηση ανεξαρτήτου µορφής (έντυπης ή 
ηλεκτρονικής) θα φέρει αύξοντα αριθµό σελίδας. 

β) Ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας. Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα έχει 
µονογραφή από το Συντονιστή Εταίρο και τους λοιπούς εταίρους της υποψήφιας 
Σύµπραξης  σε κάθε σελίδα του και θα φέρει στην τελευταία σελίδα τη σφραγίδα και 
υπογραφή τους. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό θα πρέπει να αναφέρονται κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα: 

 Τίτλος Προγράµµατος  

 Ορισµός εταίρου που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή και στοιχεία του 
νοµίµου εκπροσώπου του 

 Προτεινόµενος προϋπολογισµός Προγράµµατος  

 Σύντοµη περιγραφή φυσικού αντικειµένου του Προγράµµατος  

 Κατανοµή δράσεων ανά εταίρο 

 Κατανοµή προϋπολογισµού ανά εταίρο 

 Συµφωνία όλων των εταίρων για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συµµετοχής τους στο 
ΜΕΤΡΟ 1.4. 

γ) Βιογραφικά σηµειώµατα των επιστηµονικών στελεχών-συνεργατών των εταίρων 
της υποψήφιας Σύµπραξης που θα ασχοληθούν µε το Πρόγραµµα. 

δ) Υπογεγραµµένες υπεύθυνες δηλώσεις των συνεργατών των εταίρων της 
υποψήφιας Σύµπραξης (που δεν συµπεριλαµβάνονται στις µισθοδοτικές καταστάσεις 
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των φορέων) ότι συµφωνούν να συνεργαστούν µε το φορέα για την υλοποίηση του 
Προγράµµατος. 

ε) Υπογεγραµµένες υπεύθυνες δηλώσεις όλων των συνυποβαλλόντων φορέων στις 
οποίες αναφέρονται ότι το Πρόγραµµα που προτείνεται να ενταχθεί στο ΜΕΤΡΟ 1.4.  
ή µέρος αυτού δεν έχει κατά την τελευταία διετία χρηµατοδοτηθεί ούτε 
χρηµατοδοτείται σήµερα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.  
 

3.3. Φάκελος Πρότασης 

1. Κάθε πρόταση µε τα αντίτυπά της και τα συνοδευτικά έγγραφα της τοποθετείται 
µέσα σε ένα σφραγισµένο Φάκελο Πρότασης. Ο φάκελος της πρότασης πρέπει 
απαραίτητα να φέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του Συντονιστή Εταίρου καθώς 
επίσης και τις ενδείξεις: 

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ:1 / 2006 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στο πλαίσιο του Έργου «Επέκταση 
και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, 
Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» του Μέτρου 1.4.» 

Προθεσµία υποβολής προσφορών:14/8/2006 

«Προς Αρχείο: Ο παρών φάκελος να µην ανοιχθεί, αλλά να τοποθετηθεί στο 
κιβώτιο προσφορών» 

2. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

3. Ο φάκελος κάθε πρότασης  συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του Προγράµµατος, η επωνυµία του 
Συντονιστή Εταίρου, η διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και e-mail του, καθώς και το όνοµα 
του αρµοδίου προσώπου εκ µέρους του Συντονιστή Εταίρου για πληροφορίες.    

 

3.4. Χρόνος και τόπος υποβολής προτάσεων 

1. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων του Έργου «Επέκταση και 
Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, 
Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων»  είναι η 14/8/2006, ηµέρα ∆ευτέρα και µέχρι 
τις 9:00. 

2. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (cd rom), 
είτε ιδιοχείρως, είτε µε ταχυµεταφορά µε υπογραφή αποδεικτικού παραλαβής. 
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3. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται στο Αρχείο των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ στην οδό Προδρόµου 63, 1468 Λευκωσία.  

4. Ισχύουσες είναι µόνο οι προτάσεις που θα έχουν παραληφθεί µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Επισηµαίνεται ότι 
αποδεικτικό στοιχείο υποβολής της πρότασης θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής 
της αίτησης από το Αρχείο των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ.  

5. Προτάσεις, καθώς και τα απαιτούµενα για την υποβολή έγγραφα που 
υποβάλλονται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής θεωρούνται 
εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται από το Αρχείο των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ.  

6. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας µπορούν, κατά την κρίση τους, να προβούν 
σε παράταση της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων. Τυχόν παράταση της 
προθεσµίας υποβολής θα γίνει γνωστή εφαρµόζοντας τον ίδιο τρόπο δηµοσίευσής 
της. 

 

3.5. Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

1. Το τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, o Οδηγός Υποβολής 
Προτάσεων, τα πορίσµατα της Μελέτης καθώς και το Έντυπο της Αίτησης µπορούν 
να διατεθούν ηλεκτρονικά κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήµατος στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) central.sws@sws.mlsi.gov.cy. 

2. Οι περιεχόµενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όροι και 
προϋποθέσεις είναι υποχρεωτικοί για όλους τους υποψήφιους.  

3. Μία Πρόταση αποκλείεται κατά την αξιολόγηση όταν: 

α) Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής [i. ιδιωτικό συµφωνητικό 
συνεργασίας, ii. βιογραφικά σηµειώµατα των επιστηµονικών στελεχών-
συνεργατών των εταίρων της Σύµπραξης που θα ασχοληθούν µε το Πρόγραµµα, 
iii. υπεύθυνες δηλώσεις των συνεργατών των εταίρων της Σύµπραξης ότι 
συµφωνούν να συνεργαστούν µε το φορέα για την υλοποίηση του Προγράµµατος, 
iv. υπεύθυνες δηλώσεις όλων των συνυποβαλλόντων φορέων ότι το έργο το οποίο 
προτείνεται να ενταχθεί στο ΜΕΤΡΟ 1.4. ή µέρος αυτού, δεν έχει κατά την 
τελευταία διετία χρηµατοδοτηθεί ούτε χρηµατοδοτείται σήµερα από εθνικούς ή 
ευρωπαϊκούς πόρους] έχουν υποβληθεί εκπρόθεσµα.  

β) Η αίτηση δεν φέρει σφραγίδα του Συντονιστή Εταίρου και υπογραφή του νοµίµου 
εκπροσώπου του, σε κάθε φύλλο της. 

γ) H αίτηση δεν είναι συµπληρωµένη σε όλα τα τµήµατά της ως προς όλα τα  πεδία. 
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δ)  ∆εν έχει επισυναφθεί το ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας υπογεγραµµένο από 
όλους τους εταίρους της Σύµπραξης. 

ε) ∆εν έχουν επισυναφθεί υπογεγραµµένες υπεύθυνες δηλώσεις όλων των 
συνυποβαλλόντων φορέων, στις οποίες αναφέρεται ότι το έργο το οποίο 
προτείνεται να ενταχθεί στο ΜΕΤΡΟ 1.4. ή µέρος αυτού, δεν έχει κατά την 
τελευταία διετία χρηµατοδοτηθεί ούτε χρηµατοδοτείται σήµερα από εθνικούς ή 
ευρωπαϊκούς πόρους.

4. Σε περίπτωση που οι ΥΚΕ κρίνoυν αιτιολογηµένα ότι οι υποβληθείσες προτάσεις 
είναι µη ικανοποιητικές διατηρούν το δικαίωµα να ακυρώσουν την παρούσα 
διαδικασία. 

5. Οι υποψήφιοι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα να ζητήσουν οποιασδήποτε 
φύσεως ευθύνες ή να αξιώσουν οποιαδήποτε αποζηµίωση από τις ΥΚΕ, σε 
περίπτωση αναβολής ή µαταίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας υποβολής, 
αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των 
Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και 
άλλων Εξαρτωµένων». 

6. Υποψήφια Σύµπραξη αποτελούµενη από το ίδιο σχήµα φορέων δεν µπορεί να 
υποβάλλει πάνω από µία πρόταση. Επίσης δεν επιτρέπεται η υποβολή πέραν της µίας 
πρότασης µε τον ίδιο Συντονιστή Εταίρο. 

 

3.6. ∆ιευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

1. 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 της παραγράφου 3.4.1. 

2. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας θα αναρτήσουν το αργότερο οκτώ (8) ηµέρες 
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της παραγράφου 3.4.1. στην 
ιστοσελίδα τους συµπληρωµατικό Οδηγό µε διευκρινήσεις και απαντήσεις σε όλα τα 
σχετικά ερωτήµατα.  

3. Ουδείς φορέας µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε κρατικού υπαλλήλου ανεξαρτήτως βαθµού στην 
ιεραρχία και ουδεµία τέτοια προφορική απάντηση δεσµεύει τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευηµερίας. Οι ΥΚΕ δεν δεσµεύονται ούτε από τυχόν προφορικές ή 
γραπτές διευκρινίσεις, δηλώσεις ή απαντήσεις που παρέχονται στους 
ενδιαφερόµενους από τον Τεχνικό Σύµβουλο του Έργου ή άλλους ιδιώτες.  
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4. Ανάλογα µε την έκταση των προσθηκών, διορθώσεων, διευκρινήσεων ή 
τροποποιήσεων που τυχόν γίνουν από τις ΥΚΕ ως αποτέλεσµα των πιο πάνω, οι  
ΥΚΕ µπορούν, εάν κριθεί απαραίτητο, να αποφασίσουν την παράταση της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

5. Μετά την υποβολή των προτάσεων, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις 
όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους δε γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

3.7. Κυριότητα Προτάσεων 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας κατέχουν την κυριότητα όλων των προτάσεων 
που έχουν υποβληθεί κατά τη παρούσα διαδικασία. Συνεπώς, οι φορείς δεν έχουν το 
δικαίωµα της επιστροφής των προτάσεών τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

4.1. Κριτήρια Αξιολόγησης 

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης  για την επιλογή των Προγραµµάτων υπάγονται στις εξής 
γενικές κατηγορίες κριτηρίων: 

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. 

 

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

Στο πλαίσιο της γενικής αυτής κατηγορίας κριτηρίων εντάσσονται τα παρακάτω 
κριτήρια αξιολόγησης:  

Α1. Συνάφεια µε τους στόχους του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των 
Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και 
άλλων Εξαρτωµένων» 

Το περιεχόµενο της πρότασης πρέπει να επικεντρώνεται στις προτεραιότητες του 
Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης 
Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων». Σύµφωνα µε το 
κριτήριο αυτό θα εξετάζεται εάν το περιεχόµενο και οι επιδιωκόµενοι σκοποί του 
Προγράµµατος εκπληρώνουν τους ειδικούς στόχους του συγκεκριµένου Έργου και 
τους γενικότερους στόχους του ΜΕΤΡΟΥ 1.4. Στο παραπάνω πλαίσιο θα εξεταστεί 
επίσης η συµβατότητα της προτεινόµενης παρέµβασης µε τους όρους επιλεξιµότητας 
των Κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, η συµπληρωµατικότητα της 
παρέµβασης µε άλλα προγράµµατα και η συνάφεια µε τις προτεραιότητες και τους 
στόχους των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Ενσωµάτωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Α2. Σύνθεση της Σύµπραξης 

Εξετάζεται και βαθµολογείται η πολυµορφία της εταιρικής σχέσης από την άποψη 
της συµµετοχής σε αυτήν εταίρων  που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και στις 
απαιτήσεις εφαρµογής των συγκεκριµένων δράσεων ή / και εταίρων που 
εξασφαλίζουν τη δυνατότητα µελλοντικής αξιοποίησης και διάδοσης των 
αποτελεσµάτων του Προγράµµατος.  Επίσης αξιολογείται η ουσιαστική εµπλοκή 
αντιπροσωπευτικών φορέων των οµάδων στόχου στο σχεδιασµό και την εφαρµογή 
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καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος. Τέλος κατά την αξιολόγηση θα 
συνεκτιµηθεί η επικέντρωση των δραστηριοτήτων της Σύµπραξης σε περιοχές του 
Στόχου 2 καθώς και εν γένει σε περιοχές που εµφανίζουν εντονότερα προβλήµατα 
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

Α3. Συνάφεια των συµµετεχόντων φορέων µε το περιεχόµενο του προτεινόµενου  
Προγράµµατος  

Αξιολογείται ο βαθµός συνάφειας των εταίρων της Σύµπραξης τόσο µε τους 
γενικότερους σκοπούς του Έργου, όσο και µε το  περιεχόµενο των συγκεκριµένων 
δράσεων στις οποίες συµµετέχουν. 

 

Β. Σκοπιµότητα του προτεινόµενου  Προγράµµατος  

Στο πλαίσιο της γενικής αυτής κατηγορίας κριτηρίων εντάσσονται τα παρακάτω 
κριτήρια αξιολόγησης:  

Β1. Σκοπιµότητα του προτεινόµενου  Προγράµµατος και σύνδεση µε τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας και των οµάδων στόχου 

Με βάση το κριτήριο αυτό θα εξεταστεί η σκοπιµότητα του προτεινόµενου  
Προγράµµατος για την προώθηση της εργασιακής ένταξης / επανένταξης του 
αδρανούς γυναικείου δυναµικού, µέσω της πρόσβασης και αξιοποίησης δράσεων 
φροντίδας εξαρτώµενων µελών της οικογένειάς τους. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί 
εάν έχουν εντοπιστεί, αναλυθεί και αποτιµηθεί ρεαλιστικά οι ανάγκες της αγοράς 
εργασίας στο επίπεδο αναφοράς (εθνικό, τοπικό, οµάδας στόχου, θεµατικό) του 
Προγράµµατος. Θα εκτιµηθεί, παράλληλα, εάν οι υποβάλλοντες φορείς γνωρίζουν τις 
ανάγκες των οµάδων στόχου και επωφελούµενων από το προτεινόµενο Πρόγραµµα, 
εάν οι ανάγκες αυτές έχουν αποτιµηθεί µε τεκµηριωµένο και ρεαλιστικό τρόπο και 
εάν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του Προγράµµατος ικανοποιούν πραγµατικά 
διαπιστωµένες ή προβλέψιµες ανάγκες των οµάδων αυτών. 

Β2. Ενεργός συµµετοχή 

Παράλληλα αξιολογείται  η ανταπόκριση ή η συµβολή του Προγράµµατος στην αρχή 
της ενδυνάµωσης που µεταφράζεται ως ενεργός συµµετοχή των οµάδων στόχου στην 
επιλογή και υλοποίηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων. Ειδικότερα εξετάζεται εάν 
οι στόχοι των προτεινόµενων Προγραµµάτων  και άρα και οι λύσεις που προτείνουν 
είναι ικανοποιητικότερα προσανατολισµένες στις πραγµατικές ανάγκες των οµάδων 
στόχου που θα επωφεληθούν, εάν λαµβάνονται εξ αρχής και συνεχώς υπ’ όψη οι 
επισηµάνσεις και οι απόψεις τους για τα συναφή προβλήµατα και εάν τους ανατίθεται 
και σε ποιο βαθµό η ευθύνη υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
θα αξιολογηθούν, µάλιστα, οι µηχανισµοί δηµοσιοποίησης του προτεινόµενου 
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Προγράµµατος για να εξασφαλιστεί η συµµετοχή των ωφελούµενων τόσο στο 
σχεδιασµό όσο και στην υλοποίηση των προτεινόµενων δράσεων. 

 

Γ. Πληρότητα της πράξης 

Στο πλαίσιο της γενικής αυτής κατηγορίας κριτηρίων εντάσσονται τα παρακάτω 
κριτήρια αξιολόγησης:  

Γ1. Σαφήνεια και συνοχή του προτεινόµενου Προγράµµατος  

Με βάση το κριτήριο αυτό θα αναλύονται η σαφήνεια, η ακρίβεια και η τεκµηρίωση 
του θεωρητικού υπόβαθρου της πρότασης.  Έτσι, θα εξετάζεται εάν το προτεινόµενο 
Έργο έχει σαφείς στόχους και κατευθύνσεις, ενώ θα βαθµολογούνται επίσης ο 
βαθµός σαφήνειας στην παρουσίαση του περιεχοµένου του Προγράµµατος και των 
επιµέρους δράσεων του, καθώς και ο ακριβής και αναλυτικός προσδιορισµός της 
µεθοδολογίας υλοποίησης, των αναµενόµενων προϊόντων / αποτελεσµάτων του 
Προγράµµατος και των ωφελειών που θα προκύψουν για τις οµάδες στόχου.  
Παράλληλα, βαθµολογείται εάν οι διάφορες δράσεις που απαρτίζουν το προτεινόµενο 
Πρόγραµµα εµφανίζουν εσωτερική συνοχή και αλληλοσυµπληρώνονται συνθέτοντας 
µια ολοκληρωµένη παρέµβαση, λαµβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και γεωγραφικό 
περιβάλλον αναφοράς.    

Γ2. Προστιθέµενη αξία 

Με βάση το κριτήριο αυτό θα εξετασθούν: 

 η δυνατότητα των περιγραφόµενων δράσεων να δηµιουργήσουν θετικές 
συνέπειες για τις οµάδες στόχου, προσφέροντας πρακτικές λύσεις για την 
προώθηση της εργασιακής ένταξης / επανένταξης του αδρανούς γυναικείου 
δυναµικού, µέσω της πρόσβασης και αξιοποίησης δράσεων φροντίδας 
εξαρτώµενων µελών της οικογένειάς τους 

 η σχετική αξία των προβλεπόµενων προϊόντων και αποτελεσµάτων ως 
στοιχείων εξέλιξης σε σχέση µε τις ήδη εφαρµοζόµενες πρακτικές ή τα 
αποτελέσµατα άλλων προγραµµάτων για το ίδιο αντικείµενο ή την οµάδα 
στόχου (στο πλαίσιο αυτό  θα συνεκτιµηθεί η αξιοποίηση των εµπειριών και 
της τεχνογνωσίας που ενδεχοµένως αποκτήθηκαν από την υλοποίηση 
συναφών κοινοτικών προγραµµάτων). 

 

∆. Ωριµότητα πράξης  

Στο πλαίσιο της γενικής αυτής κατηγορίας κριτηρίων εντάσσονται τα παρακάτω 
κριτήρια αξιολόγησης:  
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∆1.  Ρεαλιστικός προϋπολογισµός  

Με το κριτήριο αυτό βαθµολογείται η τεκµηρίωση του προϋπολογισµού και η 
ουσιαστική συµµετοχή των εταίρων της Σύµπραξης στο χρηµατοοικονοµικό σκέλος 
του Προγράµµατος. Στο πλαίσιο αυτό εκτιµάται η ορθολογική κατανοµή των 
δαπανών ανά δράση και εταίρο, καθώς και η επάρκεια και η ορθή κατανοµή των 
χρηµατοδοτικών µέσων για το γενικό συντονισµό / διαχείριση και τη δηµοσιότητα 
του Προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη την προβλεπόµενη ποσοστιαία κατανοµή 
ανά κατηγορία δράσεων. 

∆2. Εφικτότητα χρονοδιαγράµµατος  

Αξιολογείται η ύπαρξη τεκµηριωµένου χρονοδιαγράµµατος για την υλοποίηση των 
δράσεων του προτεινόµενου Προγράµµατος και η ανταπόκριση του στις 
µεθοδολογικές προϋποθέσεις υλοποίησης της κάθε δράσης. 

∆3. Ικανότητα των συµµετεχόντων φορέων  

Με το κριτήριο αυτό βαθµολογούνται η εµπειρία και οι δυνατότητες της Σύµπραξης 
συνολικά και ανά εταίρο σε σχέση µε τις δράσεις στις οποίες ο κάθε ένας προτείνεται 
να συµµετάσχει. Ειδικότερα αξιολογείται η υποδοµή, η επιστηµονική επάρκεια, η 
εµβέλεια, η εµπειρία στο αντικείµενο του Προγράµµατος και στην προτεινόµενη 
δράση και η εµπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων.   

∆4. Ικανότητα Συντονιστή Εταίρου 

Ειδικότερα για τον συντονιστή φορέα εκτός των παραπάνω κριτηρίων θα δοθεί 
έµφαση στη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και διαχειριστική του ικανότητα και 
εµπειρία. 

 

Ε. Συµβατότητα του Προγράµµατος µε τις  εθνικές και κοινοτικές πολιτικές  

Στο πλαίσιο της γενικής αυτής κατηγορίας κριτηρίων εντάσσονται τα παρακάτω 
κριτήρια αξιολόγησης:  

Ε1. Ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών  

Το κριτήριο των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί ενδογενές 
συστατικό στοιχείο του προγραµµατισµού του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των 
Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και 
άλλων Εξαρτωµένων». Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται η ανταπόκριση ή η 
συµβολή του Προγράµµατος στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών 
και γυναικών, που ως αρχή διατρέχει το σύνολο του Έργου. 

Ε2. Καινοτοµία  

Εξετάζεται η εισαγωγή και ο βαθµός ανάπτυξης νεωτεριστικών στοιχείων στο πεδίο 
της κοινωνικής φροντίδας από το προτεινόµενο Πρόγραµµα και διερευνάται εάν η 
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υλοποίησή του µπορεί να προσφέρει κάποια νέα προοπτική στις πολιτικές προώθησης 
της εργασιακής ένταξης / επανένταξης του αδρανούς γυναικείου δυναµικού.  
Συγκεκριµένα εξετάζεται εάν η καινοτοµία αφορά ένα ή περισσότερα από τα πεδία 
που µπορεί να εµφανίζεται (περιεχόµενο, µεθοδολογία, προϊόντα, τρόπο υλοποίησης), 
καθώς επίσης και ο βαθµός διαφοροποίησης σε σχέση µε τις υφιστάµενες δοµές και 
δράσεις κοινωνικής φροντίδας στην συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή αναφοράς 
του Προγράµµατος.  

Ε3.  ∆ηµοσιότητα/Ευρύτερη Εφαρµογή  

Τελικός στόχος του Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών 
Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» είναι οι 
καινοτόµες προσεγγίσεις που θα αναπτυχθούν να επηρεάσουν και να αποτελέσουν 
καλή πρακτική των εθνικών πολιτικών για την απασχόληση και την καταπολέµηση 
του κοινωνικού αποκλεισµού του αδρανούς γυναικείου δυναµικού. Υπό το πρίσµα 
του συγκεκριµένου στόχου αξιολογούνται οι δράσεις πληροφόρησης της Σύµπραξης 
προς όλους τους ενδιαφερόµενους, καθώς και η δυνατότητα ευρύτερης αξιοποίησης 
και διάδοσης των πρακτικών και των αποτελεσµάτων που αναµένεται να 
αναπτυχθούν στο επίπεδο του προτεινόµενου Προγράµµατος. Στο πλαίσιο αυτό 
εξετάζεται η πρόβλεψη των εταίρων να παράγουν αποτελέσµατα που αρχικά οι ίδιοι 
και στη συνέχεια οι αρµόδιες αρχές θα µπορούν να εκµεταλλευτούν σε ευρεία 
κλίµακα, προκειµένου να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά και να θεµελιώσουν 
νέους θεσµούς ή πρακτικές κοινωνικής φροντίδας. Επίσης εξετάζεται κατά πόσο τα 
Προγράµµατα εξασφαλίζουν - ως προς το περιεχόµενο, τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων και τις διαδικασίες διάδοσης και αξιολόγησης των δράσεων - τους όρους 
για την ευρύτερη υιοθέτηση και ενσωµάτωσή τους στον κορµό των συναφών εθνικών 
πολιτικών. 

Ε4. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

Στο πλαίσιο αυτό θα εκτιµηθεί η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στις 
προτεινόµενες δράσεις, όπως και  η συµβολή τους στην απασχόληση και την 
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού του αδρανούς γυναικείου δυναµικού. 

 

2. Τα προαναφερόµενα κριτήρια αφορούν είτε στην αξιολόγηση της ικανότητας και 
φερεγγυότητας της Σύµπραξης είτε στην αξιολόγηση του περιεχοµένου του 
προτεινόµενου Προγράµµατος. 

α) Τα κριτήρια που αφορούν στην αξιολόγηση της Σύµπραξης είναι τα Α2, Α3, ∆3 
και ∆4.  

β) Τα κριτήρια που αφορούν στην αξιολόγηση του περιεχοµένου του προτεινόµενου 
Έργου είναι τα Α1, Β1, Β2, Γ1, Γ2, ∆1, ∆2, Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4. 
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4.2. ∆ιαδικασία Επιλογής  

Η διαδικασία επιλογής για την ένταξη των Προγραµµάτων στο πεδίο εφαρµογής του 
Έργου «Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης 
Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες φάσεις.  

 

Α΄ Φάση: Στη φάση αυτή οι προτάσεις ελέγχονται και αξιολογούνται από τριµελή 
πρωτοβάθµια επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτείται µε απόφαση της 
Αναπληρώτριας ∆ιευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας. Η φάση αυτή 
είναι ενιαία και περιλαµβάνει δύο στάδια:  

 τον έλεγχο πληρότητας και την  

 αξιολόγηση του προτεινόµενου Προγράµµατος µε  βάση τα προαναφερόµενα 
κριτήρια  

α) Στο στάδιο του ελέγχου πληρότητας, εξετάζεται εάν: 

 η αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα [i. ιδιωτικό συµφωνητικό 
συνεργασίας, ii. βιογραφικά σηµειώµατα των επιστηµονικών 
στελεχών-συνεργατών των εταίρων της Σύµπραξης που θα 
ασχοληθούν µε το Έργο iii. υπεύθυνες δηλώσεις των συνεργατών των 
εταίρων της Σύµπραξης  ότι συµφωνούν να συνεργαστούν µε το φορέα 
για την υλοποίηση του Προγράµµατος, iv. υπεύθυνες δηλώσεις όλων 
των συνυποβαλλόντων φορέων ότι το Πρόγραµµα που προτείνεται να 
ενταχθεί στο ΜΕΤΡΟ 1.4. ή µέρος αυτού, δεν έχει κατά την τελευταία 
διετία χρηµατοδοτηθεί ούτε χρηµατοδοτείται σήµερα από εθνικούς ή 
ευρωπαϊκούς πόρους] έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα  

 η αίτηση φέρει σφραγίδα του Συντονιστή Εταίρου και υπογραφή του 
νοµίµου εκπροσώπου του, σε κάθε φύλλο της 

 η αίτηση είναι συµπληρωµένη σε όλα τα τµήµατά της ως προς όλα τα  
πεδία 

 επισυνάπτεται το ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας υπογεγραµµένο 
από όλους τους εταίρους της Σύµπραξης 

 επισυνάπτονται υπογεγραµµένες υπεύθυνες δηλώσεις όλων των 
συνυποβαλλόντων φορέων, στις οποίες αναφέρεται ότι το Πρόγραµµα 
που προτείνεται να ενταχθεί στο ΜΕΤΡΟ 1.4.  ή µέρος αυτού, δεν έχει 
κατά την τελευταία διετία χρηµατοδοτηθεί ούτε χρηµατοδοτείται 
σήµερα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.  
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Μια πρόταση θεωρείται πλήρης όταν ανταποκρίνεται σε όλες τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις. Για τον σκοπό αυτό, η πρωτοβάθµια Επιτροπή Αξιολόγησης 
συµπληρώνει Έντυπο Αξιολόγησης ως προς τον έλεγχο πληρότητας  

β) Οι προτάσεις που έχουν κριθεί πλήρεις, αξιολογούνται στη συνέχεια µε βάση τα 
προαναφερόµενα κριτήρια Α1 έως Ε4. Τα αποτελέσµατα ενσωµατώνονται σε Έντυπο 
Αξιολόγησης κάθε Προγράµµατος που υπογράφεται από τα µέλη της πρωτοβάθµιας 
Επιτροπής Αξιολόγησης και περιλαµβάνει γενικά και ειδικά σχόλια  για το 
προτεινόµενο Πρόγραµµα και τα επιµέρους τµήµατα του.  

Η αξιολόγηση κάθε πρότασης τυποποιείται σε έναν τελικό βαθµό, ο οποίος προκύπτει 
από τις επιµέρους βαθµολογίες που δίνονται στα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης (Α1 
έως Ε4) και ανάλογα µε το συντελεστή βαρύτητας που έχει το κάθε ένα από αυτά. 
Συγκεκριµένα, από το κάθε µέλος της Επιτροπής δίνεται ένας βαθµός από 0 έως 100. 
Ο τελικός βαθµός για κάθε κριτήριο προκύπτει από το µέσο όρο των επιµέρους 
βαθµολογιών.  

 

Κριτήρια αξιολόγησης του περιεχοµένου της πρότασης Συντελεστής 
Βαρύτητας 

A1 Συνάφεια µε τους στόχους του Έργου : 1,50 

B1 Σκοπιµότητα του Προγράµµατος και σύνδεση µε τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και των οµάδων 
στόχου 

:  

3,00 

B2 Ενεργός συµµετοχή : 1,00 

Γ1 Σαφήνεια και συνοχή της πρότασης  : 3,00 

Γ2 Προστιθέµενη αξία : 2,00 

∆1 Ρεαλιστικός προϋπολογισµός  : 1,00 

∆2 Εφικτότητα χρονοδιαγράµµατος  : 1,00 

Ε1 Ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών  : 1,00 

Ε2 Καινοτοµία : 3,00 

Ε3 ∆ηµοσιότητα/Ευρύτερη Εφαρµογή  : 2,50 

Ε4 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών : 1,00 

 Άθροισµα συντελεστών βαρύτητας  20,00 
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Κριτήρια αξιολόγησης της Σύµπραξης 

 

 

Α2 Σύνθεση της Σύµπραξης : 3,00 

Α3 Συνάφεια των συµµετεχόντων φορέων µε το 
περιεχόµενο του προτεινόµενου Προγράµµατος  

 

: 

 

1,50 

∆3 Ικανότητα των συµµετεχόντων φορέων : 1,50 

∆4 Ικανότητα Συντονιστή Εταίρου  : 1,00 

 Άθροισµα συντελεστών βαρύτητας  7,00 

 

Τα κριτήρια που αφορούν στο περιεχόµενο της πρότασης αναλογούν στο 65% της 
συνολικής βαθµολογίας και αυτά που αφορούν στην Σύµπραξη στο 35% της 
βαθµολογίας. Για τα κριτήρια που αφορούν στο περιεχόµενο της πρότασης το 
γινόµενο πολλαπλασιάζεται µε 0,65 και διαιρείται µε το άθροισµα των 
συντελεστών βαρύτητας αυτής της οµάδας κριτηρίων (20). Για τα κριτήρια που 
αφορούν στην Σύµπραξη, το γινόµενο πολλαπλασιάζεται µε 0,35 και διαιρείται µε 
το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας αυτής της οµάδας (7). 

Ο συνολικός βαθµός της πρότασης προκύπτει από το άθροισµα των δύο πηλίκων 
της παραπάνω διαδικασίας. 

  

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, που συγκροτείται µε απόφαση της 
Αναπληρώτριας ∆ιευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας και στην 
οποία προεδρεύει η Προϊσταµένη της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προσωπικού και 
Σχεδιασµού Προγραµµάτων (ΥΑΠΣΠ). 

Η επιτροπή αυτή αφού κατατάξει τις προτάσεις ανάλογα µε τη βαθµολογία τους, 
ελέγχει : 

 την επάρκεια του προϋπολογισµού του Έργου για τη χρηµατοδότηση των 
Προγραµµάτων που έχουν προκριθεί σύµφωνα µε τους κατ’ αρχήν 
προτεινόµενους προϋπολογισµούς 

 την ενδεχόµενη ταυτότητα στόχων, περιεχοµένου και γεωγραφικής ή 
θεµατικής προσέγγισης διαφορετικών προτάσεων 
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 τις προτεραιότητες που τίθενται στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την 
Απασχόληση και την Κοινωνική Ενσωµάτωση. 

Η δευτεροβάθµια επιτροπή έχει το δικαίωµα να καλέσει σε συνέντευξη τους 
εκπροσώπους των Συµπράξεων που έχουν υποβάλλει τις προτάσεις, οι οποίες έχουν 
συγκεντρώσει βαθµολογία µεγαλύτερη του 60, προκειµένου να διευκρινίσει 
λεπτοµέρειες σε σχέση µε το περιεχόµενο της πρότασης και τις δυνατότητες των 
φορέων υλοποίησης. Έχει, επίσης, δικαίωµα να προτείνει αιτιολογηµένα 
τροποποιήσεις στο περιεχόµενο των προτάσεων και µεταβολές στους αιτούµενους 
προϋπολογισµούς. Στην περίπτωση περικοπής προϋπολογισµού θα χρησιµοποιηθεί 
ενιαία µεθοδολογία µε κριτήρια: 

 την αναγκαιότητα ή µη των προτεινόµενων δράσεων και το κόστος τους κατά 
την κοινή πείρα και  

 τα κρατούντα στις συναλλαγές.  

Η δευτεροβάθµια επιτροπή συµπληρώνει σχετικό Έντυπο Αξιολόγησης Φάσης Β’ και 
αφού εξετάσει την συµπλήρωση του προϋπολογισµού του Έργου διαµορφώνει 
πίνακα τελικής επιλογής των Προγραµµάτων µέχρι συµπλήρωσης του 
προϋπολογισµού του Έργου.  

 

Γ΄ Φάση : Η δευτεροβάθµια επιτροπή αξιολόγησης εφ’ όσον από τη διαδικασία της 
Β΄ φάσης διαπιστώσει ότι παραµένουν αδιάθετα ποσά στον προϋπολογισµό του 
Έργου, έχει το δικαίωµα να καλέσει τις Συµπράξεις που έχουν συγκεντρώσει µεν 
υψηλή βαθµολογία (πάνω από 70) σε όλα ή σε κάποιο από τα κριτήρια που αφορούν 
τη σκοπιµότητα, την καινοτοµία και τη ευρύτερη εφαρµογή, ή/και υψηλή βαθµολογία 
(πάνω από 70) στα κριτήρια που αφορούν τη σύνθεση της Σύµπραξης και την 
ικανότητα των συµµετεχόντων φορέων και συνάφειά τους µε το περιεχόµενο του 
Προγράµµατος, αλλά η συνολική τους βαθµολογία δεν είχε ξεπεράσει το 60, σε 
εκπόνηση αναµορφωµένης πρότασης που θα βελτιώνει την αρχικώς κατατεθειµένη.  
Η δευτεροβάθµια επιτροπή έχει το δικαίωµα πριν την αποστολή της πρόσκλησης 
κατάθεσης αναµορφωµένης πρότασης να καλέσει εκπροσώπους των συγκεκριµένων 
Συµπράξεων σε συνέντευξη.  Μετά τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από 
τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, οι Συµπράξεις αυτές έχουν προθεσµία 
δεκαπέντε (15) ηµερών για την κατάθεση της αναµορφωµένης - βελτιωµένης 
πρότασης τους.  

Αφού παραληφθούν οι βελτιωµένες αυτές προτάσεις, η δευτεροβάθµια επιτροπή 
συνέρχεται ξανά για να τις αξιολογήσει και συµπληρώνει σχετικό Έντυπο 
Αξιολόγησης της Φάσης Γ.  Στη συνέχεια οι προτάσεις που συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον 60 βαθµούς κατατάσσονται ανάλογα µε τη συνολική τους βαθµολογία 
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και στο βαθµό που επαρκούν τα αδιάθετα ποσά από τη Β΄ φάση αξιολόγησης, η 
επιτροπή αποφασίζει τη χρηµατοδότησή τους ή µη. 

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 για χρηµατοδότηση του Προγράµµατός τους 
και τις τυχόν παρατηρήσεις της δευτεροβάθµιας επιτροπής. Στην αντίθετη περίπτωση 
η δευτεροβάθµια επιτροπή προτείνει για χρηµατοδότηση την επόµενη στη σειρά 
κατάταξης υποψήφια Σύµπραξη. 

 

4.3. Ενστάσεις 

1. ∆ίνεται το δικαίωµα  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. 
Οι ενστάσεις δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας αξιολόγησης, αλλά 
εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, η σύσταση της οποίας θα καθοριστεί µε 
απόφαση της Γενικής ∆ιευθύντριας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ενστάσεων δικαιώσει πρόταση 
απορριφθείσα λόγω µη πληρότητας των απαιτούµενων εγγράφων, η πρόταση αυτή 
αξιολογείται επί της ουσίας από την δευτεροβάθµια επιτροπή της Β΄ Φάσης 
Αξιολόγησης. Ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων της 
δευτεροβάθµιας επιτροπής της Β΄ Φάσης αξιολόγησης  δεν γίνονται δεκτές. 

2. Κάθε ενδιαφερόµενος εταίρος που είχε συµφέρον να του εγκριθεί η πρόταση που 
υπέβαλλε και υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από πράξη ή απόφαση των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του 
ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωµα, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών αφότου 
έλαβε γνώση των αποτελεσµάτων της διαδικασίας αξιολόγησης, να ενηµερώσει 
εγγράφως τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην 
Αρµόδια Αρχή (το Γενικό Λογιστήριο της ∆ηµοκρατίας), για την εικαζόµενη 
παράβαση και για την πρόθεση του να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στην 
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.  

3. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας προβαίνουν σε εξέταση των αιτιάσεων του 
ενδιαφεροµένου και εκδίδουν αιτιολογηµένη απόφαση, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) 
ηµερών από τη λήψη της αναφερόµενης ειδοποίησης. Η ιεραρχική προσφυγή 
ασκείται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο 
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ενδιαφερόµενος εταίρος έλαβε γνώση των αποτελεσµάτων της διαδικασίας 
αξιολόγησης ή από τη λήξη της προαναφερόµενης προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών.  

4. Χωρίς περιορισµό των πιο πάνω και των προνοιών της κείµενης νοµοθεσίας, 
οποιοσδήποτε δικαιούται να υποβάλει ένσταση και να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή: 

α. κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Έργου, εφόσον έχει ενεστώς 
έννοµο συµφέρον 

β. κατά της συµµετοχής οποιουδήποτε εταίρου Σύµπραξης, εφόσον είναι 
διαγωνιζόµενος, και 

γ. κατά της απόφασης χρηµατοδότησης Συµπράξεων, εφόσον είναι διαγωνιζόµενος. 

5. Νοείται ότι η ένσταση αφορά µόνο τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης πράξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 

5.1. Ένταξη των Προγραµµάτων 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης ακολουθεί η διαδικασία 
ένταξης. 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.). Πρόκειται για τυποποιηµένα έντυπα  που παρουσιάζουν:  

 το Πρόγραµµα (στόχοι, περιγραφή φυσικού αντικειµένου, τεκµηρίωση 
σκοπιµότητας κλπ.) 

 τους φορείς υλοποίησης του Προγράµµατος (εταίροι / υπεργολάβοι) 

 το κόστος του Προγράµµατος και την κατανοµή του ανά δράση 

 τον τρόπο υλοποίησης του Προγράµµατος (δράσεις, χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης, κόστος) 

Η ένταξη των Προγραµµάτων διενεργείται µε απόφαση της Αναπληρώτριας 
∆ιευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, της οποίας αναπόσπαστα 
τµήµατα αποτελούν τα Τ.∆.Π. Τα Τεχνικά ∆ελτία Προγράµµατος τροποποιούνται, ως 
προς τα φυσικά και οικονοµικά τους στοιχεία, στο πλαίσιο ωρίµανσης της κάθε 
επιµέρους δράσης, και υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας µε 
αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών αποφάσεων ένταξης. 

 

5.2. Παρακολούθηση των Προγραµµάτων  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης, τα έργα παρακολουθούνται 
συστηµατικά από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας µε την συνδροµή Τεχνικού 
Συµβούλου που έχει επιλεγεί από σχετικό ανοικτό διαγωνισµό. Για την κατοχύρωση 
των διαδικασιών ορθολογικής παρακολούθησης οι επιλεγείσες Συµπράξεις  
υποβάλλουν στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας: 

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

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

Τα ως άνω ∆ελτία υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των εκ µέρους των Συµπράξεων 
υπευθύνων για τις πληρωµές και για το πραγµατοποιηθέν έργο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Τα Προγράµµατα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του Έργου «Επέκταση και 
Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, 
Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» του Μέτρου 1.4. του Άξονα Προτεραιότητας 1 
του Προγράµµατος «Ανθρώπινο ∆υναµικό» (Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού για 
το Στόχο 3) χρηµατοδοτούνται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 
κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.  

Η χρηµατοδότηση των έργων πραγµατοποιείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό 
κάτω από την κατηγορία των Αναπτυξιακών ∆απανών. Προϋπολογισµός θεωρείται 
το σύνολο της Κοινοτικής και Κρατικής Συµµετοχής καθώς και οι ετήσιες πιστώσεις 
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα των έργων και για το σκοπό αυτό περιλαµβάνεται 
συνολική πρόνοια στο σχετικό Άρθρο «Έργα Συγχρηµατοδοτούµενα από 
Κοινοτικούς Πόρους – Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών 
Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και Άλλων Εξαρτώµενων 
Ατόµων».  

Οι πληρωµές θα καταβάλλονται από το λογιστήριο των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευηµερίας. Η πρώτη δόση ύψους 30% επί του συνολικού εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού κάθε Προγράµµατος καταβάλλεται µετά την αποδοχή του πρώτου 
Τεχνικού ∆ελτίου Προγράµµατος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας. Η 
πρώτη δόση για όλα τα Προγράµµατα δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος της ετήσιας 
δέσµευσης του Έργου . 

Κάθε Σύµπραξη λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του αντίστοιχου 
εγκεκριµένου Προγράµµατος, το οποίο υλοποιείται µε την ανάληψη συγκεκριµένων 
δράσεων από τους Εταίρους / µέλη της. Η κατανοµή του έργου στους Εταίρους και οι 
χρηµατοροές που προκύπτουν από αυτή πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο µεταβίβασης 
της επιχορήγησης,  η οποία έχει εγκριθεί για κάθε Σύµπραξη. 

Για τη χρηµατοδότηση των Προγραµµάτων, συνάπτονται συµβάσεις επιχορήγησης 
µεταξύ των ΥΚΕ και των Αναπτυξιακών Συµπράξεων. Η χρηµατοδότηση γίνεται 
σύµφωνα µε την οικονοµική και φυσική πρόοδο του Προγράµµατος. 
 
 
 
 

 

 

 31



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΈΛΕΓΧΟΣ  

 

7.1. Το Νοµικό Πλαίσιο 

1. Το Κοινοτικό Νοµικό Πλαίσιο για τους ελέγχους των παρεµβάσεων των 
∆ιαρθρωτικών  Ταµείων προσδιορίζεται στον Κανονισµό 1260/1999 και αναλύεται 
στους  Κανονισµούς (ΕΚ) 438/2001 και 448/2001. Αντίστοιχα, το Εθνικό Νοµικό 
Πλαίσιο για τους αντίστοιχους ελέγχους προσδιορίζεται στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής 
του Ενιαίου Εγγράφου Προγραµµατισµού και στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού 
όπου προβλέπονται και περιγράφονται οι αρµοδιότητες διεξαγωγής ελέγχων από τις 
ΥΚΕ, τη ∆ιαχειριστική Αρχή, την Αρχή Πληρωµής και την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου. 

2. Το περιεχόµενο των ελέγχων  αφορά : 

 στη  διερεύνηση   της αποτελεσµατικής   και ορθής χρησιµοποίησης των 
κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων, σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

 στη συµµόρφωση µε τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και πολιτικές,  

 στην ακρίβεια των πιστοποιηµένων δηλώσεων δαπανών και 

 στη λήψη µέτρων για τον εντοπισµό και τη διόρθωση των παρατυπιών. 

 

7.2. Επίπεδο – είδος ελέγχου και αρµόδια όργανα 

Ο έλεγχος των παρεµβάσεων  οργανώνεται σε τρία επίπεδα: 

• Ο έλεγχος στο πρώτο επίπεδο  ασκείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευηµερίας, αναφέρεται στον πρωτοβάθµιο έλεγχο και είναι εσωτερικής 
φύσεως. Η ∆ιαχειριστική Αρχή προβαίνει σε δειγµατοληπτικούς ελέγχους στο 
σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου των ΥΚΕ βασισµένη σε αξιολόγηση 
του κινδύνου (risk assessment). 

• Ο έλεγχος στο δεύτερο επίπεδο  ασκείται από την Αρχή Πληρωµής, 
αναφέρεται στο ∆ευτεροβάθµιο Έλεγχο και είναι εξωτερικός διαχειριστικός 
έλεγχος. 

• Ο έλεγχος στο τρίτο επίπεδο  ασκείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου, αναφέρεται στον τριτοβάθµιο έλεγχο και είναι εξωτερικός 
δηµοσιονοµικός έλεγχος. 

 

 

 32



1. Ο έλεγχος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας ασκούν έλεγχο σε όλα τα στάδια κάθε 
εγκεκριµένου Προγράµµατος, από την προετοιµασία του µέχρι την ολοκλήρωσή του, 
σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά: 

α) Ο Προληπτικός έλεγχος διενεργείται πριν την ένταξη του Προγράµµατος στο 
Έργο «Επέκταση και Βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης 
Παιδιών, Ηλικιωµένων, Αναπήρων και άλλων Εξαρτωµένων» κατά το στάδιο της 
προετοιµασίας υλοποίησης. Αφορά την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας εκ µέρους 
κάθε Σύµπραξης και τη διαπίστωση της ικανότητας των εταίρων της να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Προγράµµατος. 

β) Ο έλεγχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Προγραµµάτων υποστηρίζεται από 
ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα και περιλαµβάνει επιτόπιους ελέγχους. 
Συγκεκριµένα ελέγχονται :  

 η νοµιµότητα και κανονικότητα των πράξεων 

 η τήρηση των διαδικασιών 

 η αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονοµικών στοιχείων που δηλώνονται από 
κάθε Σύµπραξη 

 η τήρηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η Σύµπραξη 

 η τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας. 

γ) Ο έλεγχος µε την ολοκλήρωση των Προγραµµάτων διενεργείται µετά τη 
γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης κάθε Προγράµµατος από την αντίστοιχη Σύµπραξη. 
Είναι επιτόπιος έλεγχος και αφορά στην εξέταση των ποιοτικών, οικονοµικών και 
λειτουργικών αποτελεσµάτων κάθε Προγράµµατος. Συντάσσεται, µάλιστα, σχετική 
βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων από την Σύµπραξη που καταχωρείται σε 
µηχανογραφηµένο σύστηµα. 

Κάθε Πρόγραµµα γίνεται αντικείµενο επιτόπιου ελέγχου τουλάχιστον µια φορά κατά 
την εκτέλεση και µια φορά µε την ολοκλήρωσή του. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται 
έκθεση και τα πορίσµατα καταχωρούνται σε µηχανογραφηµένο σύστηµα και 
κοινοποιούνται στη ∆ιαχειριστική Αρχή, στην Αρχή Πληρωµής, στην Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου και στην αντίστοιχη Σύµπραξη. 

Το Άρθρο 39 του Κανονισµού του Συµβουλίου 1260/1999 και του Κανονισµού 
448/2001 της Επιτροπής παρέχουν τη νοµική βάση και τη βάση για τις διαδικασίες 
αναφορικά µε τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις στις συγχρηµατοδοτήσεις των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Το ποσό των δηµοσιονοµικών διορθώσεων θα αξιολογείται 
κατά περίπτωση, όπου αυτό είναι δυνατό και θα είναι ίσο µε τη δαπάνη που 
χρεώθηκε λανθασµένα στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 
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2. ∆ικαιολογητικά Έγγραφα 

Επισηµαίνεται ότι, όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς στην διαχείριση και υλοποίηση των 
Προγραµµάτων, υποχρεούνται επί τρία έτη µετά την τελευταία πληρωµή* (της 
παρέµβασης στο σύνολό της) να τηρούν στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών και 
οργάνων όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα (είτε τα πρωτότυπα έγγραφα είτε αντίγραφα 
για τα οποία βεβαιώνεται ότι είναι σύµφωνα µε τα πρωτότυπα σε κοινώς αποδεκτά 
υποθέµατα δεδοµένων), τα σχετικά µε την υλοποίηση και τις δαπάνες που αφορούν 
τη συγκεκριµένη παρέµβαση.  

 

* Της πληρωµής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του τελικού υπολοίπου της 
παρέµβασης στο σύνολό της (όλου του Έργου). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

1. Οι Εταίροι των εγκεκριµένων Συµπράξεων οφείλουν να τηρούν τους όρους 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας των ενεργειών τους, όπως αυτοί προκύπτουν από 
τον Κανονισµό (ΕΚ)1159/2000 της Επιτροπής και τις ∆ιατάξεις Εφαρµογής του 
ΜΕΤΡΟΥ, όπως αυτές περιγράφονται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού.  

2. Σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας γίνεται σαφής µνεία για τη 
συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου, στην χρηµατοδότηση της κάθε επιµέρους ενέργειας. Με µέριµνα της 
Σύµπραξης και των Εταίρων της εµφανίζονται, επίσης, σε κάθε περίπτωση 
δηµοσιοποίησης/ δηµοσίευσης: 

o η συµµετοχή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στη 
χρηµατοδότηση του Προγράµµατος 

o το Μέτρο και ο Άξονας Προτεραιότητας του Προγράµµατος «Ανθρώπινο 
∆υναµικό» (Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού για το Στόχο 3) στα οποία 
εντάσσεται το Πρόγραµµα. 

3. Οι Συµπράξεις και οι Εταίροι τους αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης 
της πληροφορίας στην κοινή γνώµη γενικά και στους δυνητικά ή τελικά 
ωφελούµενους (ειδικές οµάδες) και, υπό την έννοια αυτή, χρησιµοποιούν ορθολογικά 
κάθε πρόσφορο µέσο που θα συµβάλλει στη διαφάνεια, την πλήρη, έγκαιρη και 
έγκυρη ενηµέρωση και εν γένει στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον 
πληθυσµό στόχο. Για τον λόγο αυτό υποχρεούνται να πληροφορούν τους 
εργοδοτούµενους σχετικά µε το γεγονός ότι συµµετέχουν σε Πρόγραµµα που 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

4. Οι Συµπράξεις και οι Εταίροι τους υποχρεούνται να τηρούν αρχείο δράσεων 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας ως προς το φυσικό και οικονοµικό τους αντικείµενο 
και υπόκεινται σε επιτόπιους ελέγχους τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας και άλλα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, τόσο κατά το 
στάδιο υλοποίησης των Προγραµµάτων, όσο και µετά την γνωστοποίηση της 
ολοκλήρωσής τους.  

5. Για τη διευκόλυνση του επικοινωνιακού έργου και της σωστής εφαρµογής των 
κανόνων πληροφόρησης και δηµοσιότητας στις σχετικές δράσεις, κάθε Σύµπραξη 
ορίζει υπεύθυνο πληροφόρησης και δηµοσιότητας και γνωστοποιεί τα στοιχεία του 
στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 
διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν από τις Συµπράξεις και τους Εταίρους τους 
πρόσθετα στοιχεία παρακολούθησης και αποδεικτικά στοιχεία από την εφαρµογή των 
δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, καθώς και έγγραφες αναφορές προόδου 
του επικοινωνιακού έργου τους.  
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 6. Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας των παρεµβάσεων 
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων αναστέλλεται δύο µήνες πριν τη διεξαγωγή των 
ευρωπαϊκών, εθνικών και δηµοτικών εκλογών. 
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