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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Βαμβακούλας
Τηλέφωνο: 2103338977
Email: c.vamvakoulas@minfin.gr

 

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας 
στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5186292) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135) .   

10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών 
της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

mailto:c.vamvakoulas@minfin.gr
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12.Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται 
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

16. Την υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική 
Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ελλάδας. 

17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 
10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

18. Tην από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.
19. Την υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των 
Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως ισχύει.

20. Την υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 
2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

21.Το ΤΔΕ του έργου Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ), με κωδ. 
ΟΠΣ ΤΑ 5186292 της Δράσης με ID 16753, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την [6/9/22].

22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας 
αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε8 
Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ. 
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Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι 
(ΝΟΣΠΙ)» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5186292 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και αφορά την ανάπτυξη 
υπηρεσιών παροχής νοσοκομειακής φροντίδας στο σπίτι (ΝΟΣΠΙ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 3 - Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

Άξονας (Component)
3.3 - Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος 
υγείας

Τίτλος Δράσης (Measure) 
16753 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Υπουργείο Ευθύνης 1010500-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Φορέας Υλοποίησης
10105090-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
στη ΣΑΤΑ TA091, ανέρχεται σε ποσό ύψους 14.722.272,00 €, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους 
σε ποσό ύψους 0,00 €, και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΔΕ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)

2022ΤΑ09100025

Δημιουργία συστήματος 
Νοσοκομειακής 
Φροντίδας στο Σπίτι 
(ΝΟΣΠΙ)

14.722.272,00 € 0,00 €

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
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Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ/ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της 
αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1) και την από 21 
Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754 , τα Ορόσημα, οι Στόχοι και οι Επιχειρησιακές 
Ρυθμίσεις του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

Ποσοτικοί δείκτες
(για τους Στόχους)

Χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης1

A/A

Ορόσημο
/ Στόχος/
Παρακολ
ούθηση

Ονομασία

Ποιοτικοί 
δείκτες
(για τα 

Ορόσημα)

Μονάδα 
μέτρηση

ς

Τιμή 
βάσης Στόχος Τρίμην

ο Έτος

Περιγραφή
Οροσήμου/

Στόχου

169 Ορόσημο
ΤΑ

Κατ’ οίκον περίθαλψη — 
έναρξη λειτουργίας 
μονάδων.

Εκθέσεις που 
πιστοποιούν 
την έναρξη 
λειτουργίας 

των 8 
επιχειρησιακών 
μονάδων που 
παρέχουν κατ’ 

οίκον 
περίθαλψη και 

την 
ολοκλήρωση 

όλων των 
σχετικών 

υποέργων

2ο 2025 Ίδρυση 8 στελεχωμένων 
και λειτουργικών 

μονάδων που παρέχουν 
κατ’ οίκον περίθαλψη (2 

στην Αθήνα, 1 στη 
Θεσσαλονίκη, 1 στην 

Αλεξανδρούπολη, 1 στην 
Πάτρα, 1 στα Ιωάννινα, 

1 στο Ηράκλειο και 1 στη 
Λάρισα) και 

ολοκλήρωση των 
ακόλουθων υποέργων: 
α) έρευνας σχετικά με 
την «αξιολόγηση της 

τρέχουσας κατάστασης 
και των αναγκών» 

(υποέργο 1) β) 
εφαρμογής 

τηλεϊατρικής: 
εγκατάσταση και θέση 

σε λειτουργία συσκευών 
και εξοπλισμού για 

πιλοτικό κέντρο κατ’ 
οίκον περίθαλψης, 

συμπεριλαμβανομένης 
της κατάρτισης 

(υποέργο 2) γ) εθνικού 
μητρώου ασθενών που 

νοσηλεύονται κατ’ οίκον 
(υποέργο 3) δ) 

κριτηρίων αξιολόγησης 
και βασικών δεικτών 

επιδόσεων (ΒΔΕ) 
(υποέργο 4)

169.
1

Παρακολ
ούθησης
-
Ενδιάμεσ
οι ΤΑ

Αναθέσεις συμβάσεων για 
όλα τα υποέργα που 
αφορούν τη δημιουργία 
μονάδων κατ’ οίκον 
περίθαλψης (έρευνα 
εκτίμησης αναγκών. 
συσκευές και εξοπλισμός 
για κατ’ οίκον νοσηλευτές, 
εθνικό μητρώο, ΒΔΕ). 
Επιλογή και προετοιμασία 
χώρων για δύο κέντρα 
περίθαλψης κατ’ οίκον: ένα 
στην Αθήνα και ένα στη 
Θεσσαλονίκη (πιλοτική 
φάση).

4ο 2022
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Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι 
και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Θεόδωρος Σκυλακάκης
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Παραρτήματα

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης

- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Αποδέκτες προς Ενέργεια 

1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (μέσω email: 
vbalanis@odipy.gov.gr )

2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων 
Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων,  Υπόψη κ. Φανής Καραμήτσα (μέσω email: 
fkaramitsa@mnec.gr , protokollo@mnec.gr)

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (μέσω email: Ioannis.kotsiopoulos@gmail.com   )
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω email: 

hellaskps@mnec.gr) 
3. Φορέας Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας) (μέσω email: 

gdoy@moh.gov.gr )

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

2. ΕΥΣΤΑ

mailto:vbalanis@odipy.gov.gr
mailto:fkaramitsa@mnec.gr
mailto:protokollo@mnec.gr
mailto:Ioannis.kotsiopoulos@gmail.com
mailto:hellaskps@mnec.gr
mailto:gdoy@moh.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας 
στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

(i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες. 

(ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης  των στόχων για 
την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της 
αποφυγής διπλής χρηματοδότησης. 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Α Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

(i) Να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκαίων 
δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, 
επαλήθευση και έλεγχο της Έργο.

(ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ΄ 
όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου. 

(iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης 
στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμων και Στόχων. 

(iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσήμων 
και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.

(v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων/Στόχων του Έργου μετά 
τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. 

(vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία 
Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου 

(vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ’ έτος πιστώσεων από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιθείσες πληρωμές του Έργου. 

Β. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

(i) Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των 
Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες 
του ΣΔΕ.

(ii) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση 
της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

(iii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, 
δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο  του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο 
διαδικασιών.

(iv) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των  Οροσήμου/Στόχου του Έργου και να 
υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο 
Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης 
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εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες 
περί ανάθεσης συμβάσεων.

(v) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα 
προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του 
Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών. 

(vi) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να 
λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και 
τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων  που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να 
υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. 

(vii) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή 
του Αναδόχου,  σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.  

(viii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα 
τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.

(ix) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, σύμφωνα με τα 
πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να 
παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για 
πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

(x) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.

(xi) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(xii) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων 
της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή  στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης 
των Δράσεων/Έργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και 
επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

(xiii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα,  τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς 
δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού 
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό 
έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, 
καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα 
και κανονικότητά τους. 

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που 
αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου. 

4. ΕΛΕΓΧΟΙ 

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

(i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών 
ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, 
δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.  
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(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον 
έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, 
εφόσον ζητηθεί.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:

(i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και 
τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.

(ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο 
οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του 
Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της 
κατηγορίας παρέμβασης του Έργου. 

(iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με 
αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να 
τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη 
με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την 
Ένωση.
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6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:

(i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο 
πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες 
ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα 
όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση 
απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, 
παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν 
οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν 
και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς 
επαλήθευση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΔΕ 

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR): Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT): 3.3 - Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του 
συστήματος  υγείας 

ΔΡΑΣΗ (MEASURE): 16753 - 16753 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ: 12.098.800,00

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ): 5186292
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ: Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά): Establishment of Home Health Care & Hospital at Home systems
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ: 18/11/2022
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Επένδυση
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: πλην Κρατικής Ενίσχυσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ; ΟΧΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ; ΟΧΙ

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΑ ΤΔΕ: 1. 0 ΤΟ ΤΔΕ ΑΦΟΡΑ Αρχική

I. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ II. ΩΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΔΕ 06/09/2022 06:33:50

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΟΙΠΑ

☐ ☐ ☐ ☐

Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης:
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ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: 10105090

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ: Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Υγείας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Άγγελου Πυρρή 5
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Βασίλης Μπαλάνης
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2114188325 E-MAIL: vbalanis@odipy.
gov.gr ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ: odipy.gov.gr

 ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 1010500
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ: Προγραμματική Σύμβαση με ΟΔΙΠΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187, Αθήνα
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: E-MAIL: ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ: http://www.moh.gov.gr/

 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 1010500
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ: Προγραμματική Σύμβαση με ΟΔΙΠΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187, Αθήνα
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: E-MAIL: ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ: http://www.moh.gov.gr/

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 1010500
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ: Προγραμματική Σύμβαση με ΟΔΙΠΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187, Αθήνα
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Κωτσιόπουλος Ιωάννης
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105202560 E-MAIL:
Ioannis. 
kotsiopoulos@g
mail.com
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΩΔ.: 1090220

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 333 8977 E-MAIL: c.vamvakoulas@minfin.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

I. NUTS II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ II. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή 
ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – 
(NUTS/LAU)

EL Ελλάδα 100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

I. ΚΩΔΙΚΟΣ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ I. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΕ 
(FLAGSHIP): 5 Modernize 100

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ 
COFOG2: 07.2 Outpatient services 100

DNSH (ΜΠΣΒ): 0 Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης 100

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
(INTERVENTION FIELD): 1.1 092 Health infrastructure 100

% ανα ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
(INTERVENTION FIELD) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ (€)
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(DIGITAL TAG):



Έντυπο: Δ1.Ε1
Έκδοση: 1.1 -14-

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)
Σήμερα αναγνωρίζεται διεθνώς και υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που τεκμηριώνουν την άποψη ότι οι ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα υγείας 
(που συνήθως απαιτούν υποστήριξη ενός ή περισσότερων οργάνων με τη βοήθεια της ιατρικής τεχνολογίας), εξαιτίας της βαρύτητας και της κλινικής πολυπλοκότητας 
που εμφανίζουν, είναι μια ξεχωριστή ομάδα που απαιτεί υπηρεσίες υγείας σε νοσοκομειακό επίπεδο και επίπεδο κοινότητας, πέρα από αυτές που απαιτούνται συνήθως 
για μια χρόνια πάθηση. Η φροντίδα αυτών των ασθενών θα πρέπει να παρέχεται σε ένα πλαίσιο εξειδικευμένης ασθενοκεντρικής προσέγγισης ώστε να επιτευχθεί η 
αποτελεσματική διαχείριση των συμπτωμάτων τους, να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους και να αποκτήσουν μια σχετική λειτουργικότητα στην καθημερινότητα τους με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στη χώρα μας η πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων γίνεται αποδέκτης φροντίδας για παρατεταμένο και 
επαναλαμβανόμενο χρόνο (συχνές εισαγωγές & επανεισαγωγές ) σε νοσοκομειακό επίπεδο, γεγονός που προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία τους, στην 
ευημερία των οικογενειών και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Το προτεινόμενο έργο αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών παροχής νοσοκομειακής φροντίδας στο σπίτι (ΝΟΣΠΙ) με στόχο:
o Tην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους
o Tη μείωση του κόστους φροντίδας
o Την αποσυμφόρηση των τριτοβάθμιων κέντρων παροχής φροντίδας

Πιο αναλυτικά, στόχευση του Προγράμματος Νοσοκομειακής Φροντίδας (ΝΟΣΠΙ) είναι η παροχή ασφαλούς, μακροχρόνιας, ολιστικής, εξατομικευμένης φροντίδας σε 
αυτούς τους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα. Παράλληλα, θα μειωθεί ο μέσος χρόνος νοσηλείας και οι επανεισαγωγές ασθενών με σύνθετα 
χρόνια νοσήματα που χρήζουν υποστήριξη ενός ή περισσότερων συστημάτων. Ως αποτέλεσμα, θα ελευθερωθούν κλίνες και πόροι σε νοσοκομειακό επίπεδο, ενώ 
αναμένεται ότι θα υπάρξει μείωση και των δεικτών λοίμωξης καθώς θα μειωθεί ο βαθμός έκθεσης των ασθενών σε πολυανθεκτικά στελέχη και ο κίνδυνος 
ενδονοσοκομειακής μετάδοσης. Παράλληλα, θα είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ασθενών στη μακροχρόνια θεραπεία. Ενώ αναμένεται ότι θα 
βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Ενώ θετικές θα είναι οι επιπτώσεις και στη μείωση του άμεσου και έμμεσου κόστους 
φροντίδας τόσο για τα Συστήματα Υγείας όσο και για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η οργάνωση της βέλτιστης κατ’ οίκον ιατρονοσηλευτικής φροντίδας τους με αυστηρές συνθήκες 
ασφάλειας, που για να επιτευχθεί απαιτείται ένα καλά οργανωμένο δίκτυο υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό. Η ιατροτεχνολογική πρόοδος, η ψηφιακή 
τεχνολογία και η ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων εξ αποστάσεως παρακολούθησης των ασθενών  δημιουργεί ώριμες συνθήκες για την ασφαλή εφαρμογή της 
νοσοκομειακής φροντίδας στο σπίτι με υψηλά πρότυπα ασφάλειας.
Το έργο θα περιλαμβάνει 8 κύριες δράσεις. Συγκεκριμένα:
1. Περιγραφή της Σκοπιμότητας, Βιωσιμότητας, Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ΝΟΣΠΙ & Λειτουργίας ανάπτυξης του Προγράμματος 
Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι.

Το Υποέργο αφορά μια μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και εκτίμησης των αναγκών, μέσω έρευνας για τη διερεύνηση «καλών πρακτικών» ίδρυσης κέντρων 
φροντίδας στο σπίτι για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, σε άλλες χώρες και την καταγραφή αναγκών και της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης στο σπίτι. Επίσης εμπεριέχει και των καθορισμό των 8 Κέντρων Αναφοράς (ΚΑ). Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση του υπoέργου περιλαμβάνει:

o Καθορισμό των 8 κέντρων αναφοράς (KA) που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία των Προγραμμάτων Παροχής Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι
o Ορισμός προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας
o Ανασκόπηση της εθνικής & διεθνούς εμπειρίας (Καλές πρακτικές) και αποτύπωση της παρούσας κατάστασης για παιδιά, εφήβους και ενήλικες
o Καθορισμός πληθυσμού στόχου – Κριτήρια δυνητικής επιλεξιμότητας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες
o Καταγραφή αναγκών ασθενών & οικογενειών/φροντιστών
o Αναλυτική περιγραφή μοντέλου λειτουργίας ΝΟΣΠΙ με συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμώνων
o Καθορισμός κριτηρίων ένταξης/αποκλεισμού από το πρόγραμμα με συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμώνων
o Καθορισμός προϋποθέσεων ασφαλούς εφαρμογής
o Δημιουργία εγγράφου θέσης (Position Paper) για το ΝΟΣΠΙ
o Καθορισμός παρεμβάσεων & υπηρεσιών που θα παρέχονται στο πρόγραμμα
o Διαδικασίες πρόσβασης ασθενών σε αναλώσιμο υλικό, μηχανήματα υποστήριξης και τεχνική υποστήριξη 
o Καταγραφή απαιτήσεων πληροφοριακής οργάνωσης και διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα.
o Μελέτη βιωσιμότητας της ανάπτυξης των υπηρεσιών ΝΟΣΠΙ

2. Τροποποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου

Το υποέργο αφορά την ανάπτυξη/προσαρμογή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία του ΝΟΣΠΙ.  Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση του υπoέργου 
περιλαμβάνει:

o Ανασκόπηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του ΝΟΣΠΙ
o Θεσμοθέτηση νοσηλευτικής εξειδίκευσης στην παροχή Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι
o Διερεύνηση θεσμικού πλαισίου για τις ιατρικές αρμοδιότητες στην παροχή Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι
o Διερεύνηση πλαισίου για την διατήρηση των ομάδων ΝΟΣΠΙ και μετά το πέρας του προγράμματος

3. Σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των ασθενών του Προγράμματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι 

Η ανάπτυξη ενός  πληροφοριακού συστήματος εξ αποστάσεως παρακολούθησης των ασθενών είναι απαραίτητη για την στήριξη της φροντίδας στο σπίτι ασθενών 
ΝΟΣΠΙ. Το υποέργο αφορά :

Α) στην ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο:
• θα περιλαμβάνει τις βασικές παραμέτρους παρακολούθησης και θα λειτουργεί και ως μητρώο ασθενών των ωφελούμενων του προγράμματος ΝΟΣΠΙ από τα 
ΚΑ. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:
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o Δημογραφικά στοιχεία ασθενούς και γονέα/φροντιστή
o Καταχώρηση διάγνωσης νοσήματος κατά ICD-10 (Ημ. Διάγνωσης και Κέντρο Διάγνωσης/Παρακολούθησης)
o Στοιχεία θεραπείας (χειρουργείο, κυτταρική θεραπεία, ΜΜΟ, ΧΜΘ ή άλλα θεραπευτικά πρωτόκολλα)
o Καταγραφή παρακολούθησης κατ’ οίκον νοσηλείας (υποστήριξη αναπνοής, σίτιση, ενδοφλέβιες χορηγήσεις)
o Καταγραφή πορείας νόσου (υποτροπές, επιπλοκές, νοσηλείες σε αριθμό και διάρκεια)
o Φάρμακα και υλικό-τεχνολογικού εξοπλισμό
o Καταγραφή αιτίας θανάτου από το θεράποντα ιατρό.
• θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στο προσωπικό ΝΟΣΠΙ τόσο από το Νοσοκομείο όσο και από το σπίτι του ασθενούς
• θα υποστηρίζει την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των ασθενών μέσω εμφυτεύσιμων ή φορητών συσκευών καταγραφής.
• Θα έχει δυνατότητα διαλειτουργικότητας  με τα τοπικά πληροφοριακά συστήματα του ΚΑ εφόσον απαιτείται.
• Θα έχει δυνατότητα διαλειτουργικότητας με όλες τις συσχετιζόμενες υπηρεσίες (ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, ΚΑ, eΔΑΠΥ, ΣΗΠ, ΕΟΦ, ΑΗΦΥ κ.λ.π.  
Β) στην προμήθεια εφαρμογής για τους ασθενείς που θα παρέχει ενδεικτικά δυνατότητες σύνδεσης με εμφυτεύσιμες ή φορητές συσκευές καταγραφής, εκπαίδευσης 
(διαμέσου πληροφοριακής βάσης), ελέγχου βαθμού συμμόρφωσης (πχ με mobile apps ή ψηφιακές συσκευές καταγραφής της χρήσης), προγραμματισμού ραντεβού και 
υπενθύμισης για τον τακτικό έλεγχο κ.λ.π.  
Γ) Προμήθεια/ εγκατάσταση/ συντήρηση  του απαραίτητου εξοπλισμού για τα ΚΑ
Δ) Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τους ασθενείς (συμπεριλαμβανομένων και των  αναλωσίμων για την συντήρησή του).
Ε)  Καταγραφή διαδικασιών για την ορθή χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών 
ΣΤ) Ανάπτυξη κατάλληλης ψηφιακής υποδομής εντός του κέντρου αναφοράς που θα επιτρέψει σε διεπιστημονικές ομάδες να συμμετέχουν στη λήψη κλινικών 
αποφάσεων
Επισημαίνεται ότι οι λεπτομερείς προδιαγραφές και το θεσμικό πλαίσιο θα προσδιοριστούν στα Υποέργα 1 και 2 αντίστοιχα.

4. Ανάπτυξη πλαισίου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος

Το υποέργο αφορά στην ανάπτυξη συνολικού πλαισίου αξιολόγησης και βασικών δεικτών απόδοσης (KPI). Ο προσδιορισμός των δεικτών απόδοσης κρίνεται υψίστης 
σημασίας για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του υποέργου, μιας και θα διαμορφώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λαμβάνουν χώρα οι αξιολογήσεις του βαθμού 
απόδοσης του συνόλου των παραδοτέων του κάθε υποέργου. Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση του υπoέργου περιλαμβάνει:

o Ανάπτυξη θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πιο 
συγκεκριμένα την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών, πολιτικών/διαδικασιών για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
o Ανάπτυξη Λειτουργικών Δεικτών καθώς και Δεικτών Αξιολόγησης (KPIs) της Ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, πιλοτική εφαρμογή τους 
καθώς και επικύρωση/στάθμιση των δεικτών ποιότητας (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της ποιότητας και εγκυρότητας των δεδομένων)
o Ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης για την κλινική αποτελεσματικότητα του προγράμματος, την ασφάλεια και γενικότερα την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών
o Αξιολόγηση εμπειριών και αποτελεσμάτων υγείας από την οπτική γωνία των ασθενών και των φροντιστών (PREMs, PROMs, έντυπο ικανοποίησης γονέων- 
φροντιστών)
o Συνεχής (ongoing) και ex post αξιολόγηση του έργου και αποτύπωση του βαθμού επίπτωσης των παρεμβάσεων

5. Δημιουργία πλαισίου για την ανάπτυξη και πιστοποίηση της εκπαίδευσης

Το υποέργο το πλαίσιο της  εκπαίδευσης/κατάρτισης για όλη την ομάδα του ΚΑ με διασύνδεση με ανάλογα κέντρα του εξωτερικού, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε κέντρα 
του εξωτερικού με στόχο τη διάχυση/μεταφορά γνώσης και καλών πρακτικών  κλπ. Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση του υπoέργου περιλαμβάνει:

o Συμμετοχή της ομάδας  των 8 ΚΑ σε εκπαιδευτικές δράσεις και επιστημονικές επισκέψεις σε συναφή κέντρα του εξωτερικού αναφορικά με την παροχή 
υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια/εργαστήρια κτλ. 
(εσωτερικού/εξωτερικού) που σχετίζονται με τη ΝΟΣΠΙ για την απόκτηση περαιτέρω εξειδίκευσης. (Ενδεικτικά προβλέπονται επισκέψεις 3 ΕΥ από κάθε ΚΑ/ανά έτος 
(δηλαδή 6 ΕΥ για τα δύο έτη ανά ΚΑ) που θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα κέντρα του εξωτερικού που λειτουργούν με 
επιτυχία και θετικά αποτελέσματα ανάλογα προγράμματα καθώς και ένας Συντονιστής. Η δράση θα επαναληφθεί και το δεύτερο έτος λειτουργίας με στόχο να 
εκπαιδευτούν και άλλοι 3 ΕΥ ανά κέντρο)
o Πιστοποιημένη εκπαίδευση των νοσηλευτών (διάρκεια 12 μηνών) 
 Ανάπτυξη Περιεχομένου εκπαίδευσης (π.χ. Φροντίδα τραχειοστομίας, Διενέργεια αναρρόφησης, Βασική Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, Βασική 
Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση κλπ.)
 Προτυποποίηση εκπαίδευσης (κοινοτική νοσηλευτική, εντατική φροντίδα)
 Πιστοποίηση εκπαίδευσης Το πρόγραμμα θα εμπεριέχει τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης εκπαίδευση καθώς και κλινική άσκηση. Στο διάστημα των 
τριών ετών θα γίνει ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση τριών εκπαιδευτικών κύκλων (εκτιμάται ότι θα εκπαιδεύονται περίπου 40-50 άτομα σε κάθε 
κύκλο). Στον πρώτο κύκλο θα εκπαιδευτούν οι νοσηλευτές που θα έχουν επιλεγεί και θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενώ στους άλλους δύο κύκλους θα εκπαιδευτούν 
άλλοι 100 περίπου νοσηλευτές ώστε να δημιουργηθεί στη χώρα μία επαρκής δεξαμενή πιστοποιημένων νοσηλευτών που θα μπορούν να στελεχώσουν και κέντρα που 
θα δημιουργήσουν ανάλογες υπηρεσίες σε δεύτερο χρόνο.
o Εκπαίδευση /υποστήριξη φροντιστών 
 Ανάπτυξη Περιεχομένου εκπαίδευσης (δημιουργία υλικού ανά κατηγορία, webinars, ανάπτυξη ιστοσελίδας )
 Βεβαίωση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος

6. Δημιουργία 8 Κέντρων αναφοράς (ΚΑ) για την Νοσοκομειακή Φροντίδα στο σπίτι (ΝΟΣΠΙ)

Το πρόγραμμα ΝΟΣΠΙ απαιτεί την δημιουργία 8 Κέντρων Αναφοράς (ΚΑ), σε Τριτοβάθμια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τον υπάρχοντα Νόμο (άρθρο 
19ν.2519/1997,Α165) ή όποια άλλη θεσμική ρύθμιση προκύψει μετά από την ολοκλήρωση της μελέτης. Τα κέντρα ΝΟΣΠΙ θα δημιουργηθούν στον χώρο κάθε 
νοσοκομείου επιλογής, ο οποίος θα πρέπει και να τροποποιηθεί αναλόγως. Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση του υπoέργου περιλαμβάνει: 

o Project Management και  Συνολική Αξιολόγηση του Έργου

o Ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής για τον κεντρικό συντονισμό και διαχείριση των 8 κέντρων αναφοράς (διαμοιρασμός αποτελεσμάτων, επικοινωνία κλπ.) 



Έντυπο: Δ1.Ε1
Έκδοση: 1.1 -16-

Διαμόρφωση του χώρου του κάθε ΚΑ για την εύρυθμη λειτουργία του ΝΟΣΠ

o Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΑ (κρεβάτια με πλήρη εξοπλισμό ,μηχανή έλξης κορμού, συσκευή εξαέρωσης, 
αναπηρική καρέκλα κλπ.)

o Δημιουργία απαραίτητου ρυθμιστικού πλαισίου  για δυνατότητα άμεσης πρόσβασης/νοσηλείας του ασθενή στο εκάστοτε Κέντρο Αναφοράς (ΚΑ) ή το 
πλησιέστερο Νοσηλευτικό ίδρυμα , με παράλληλη διασύνδεση με το ΚΑ για την βέλτιστη παροχή ιατρικών υπηρεσιών 24/7 και για όλο το χρόνο

o Καταγραφή των αναγκών εξοπλισμού εξ αποστάσεως παρακολούθησης/αναλώσιμων για κάθε Κέντρο αναφοράς με βάση τις ιδιαιτερότητές του ΚΑ

o Υποστήριξη του ασθενή από εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, επί 24/7 εφ’ όσον χρειασθεί

• Ανάπτυξη ομάδας ΝΟΣΠΙ (βάσει του Λειτουργικού Μοντέλου στο Υποέργο 1) και  πρόσληψη προσωπικού υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης. Το κάθε ΚΑ θα 
νοσηλεύει έως 150 ασθενείς. Προτεινόμενη διεπιστημονική ομάδα ασθενή: 
o Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΑ 
o Ιατρός ΝΟΣΠΙ – (1) – (σε αναλογία ~1/150 ασθενείς)
o Νοσηλευτής ΝΟΣΠΙ – (1 ανά 30 έως 35 ασθενείς )
o Φυσικοθεραπευτής ΝΟΣΠΙ (1) – (1 ανά 50 έως 70 ασθενείς)
o Διοικητικός υπάλληλος ΝΟΣΠΙ (1)
o Ψυχολόγος ΝΟΣΠΙ θα ορίζεται κατά περίπτωση με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε ΚΑ ή θα γίνεται αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

Σχετικά με την πρόσληψη του προσωπικού που περιγράφεται ανωτέρω με χρονικό πλαίσιο την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ΝΟΣΠΙ και αποκλειστικά και 
μόνο για τις ανάγκες του έργου, θα δημιουργηθεί μια επιτροπή αξιολόγησης από τον ΟΔΙΠΥ η οποία θα επιλέγει το κατάλληλο προσωπικό λαμβάνοντάς υπόψιν την 
εμπειρία του υποψηφίου, καταλληλότητα κλπ. Ενδεικτικά  η επιτροπή αξιολόγησης θα  απαρτίζεται από:

o Επιστημονικό Υπεύθυνο προγράμματος ΝΟΣΠΙ 
o Υπεύθυνο Κέντρου ΝΟΣΠΙ
o Ιατρός ΝΟΣΠΙ
o Υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας
o Πρόεδρο/μέλος ομάδας ΟΔΙΠΥ
o Εξειδικευμένο μέλος με βάση την εκάστοτε θέση (νοσηλευτής, φυσικοθεραπευτής κλπ.)

7. Επικοινωνία, Διάδοση & Διαχείριση της επιχειρησιακής και λειτουργικής αλλαγής 

Η υλοποίηση του υποέργου έχει ως βασικό στόχο την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, την παρουσίαση της προόδου υλοποίησής του στην επιστημονική 
κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, μέσω του συγκεκριμένου υποέργου προβλέπεται η υλοποίηση μίας δεσμίδας ενεργειών που ως βασικό στόχο τους έχουν 
τη διάδοση των επιμέρους αποτελεσμάτων των υποέργων και των παραδοτέων του έργου, αλλά ταυτόχρονα και την ενεργοποίηση της επιστημονικής κοινότητας 
προκειμένου να ενδυναμώσει τα αποτελέσματα του έργου και των ειδικών επιστημονικών μελετών αυτού.  Ειδικότερα, το έργο αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση 
των ακολούθων ενεργειών:

• Δημιουργία επικοινωνιακής ταυτότητας/εικόνας  του Προγράμματος.
• Δημιουργία ιστοσελίδας
• Δράσεις προβολής που ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
o προβολή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
o συμμετοχές σε συνέδρια και εκδηλώσεις επιστημονικών εταιρειών και συλλόγων ασθενών (εθνικά περιφερειακά και τοπικά)
o συνεντεύξεις συντελεστών και άρθρα σε εφημερίδες περιοδικά και (έντυπα και ψηφιακά)
o συμμετοχή σε ραδιοφωνικές (ή και τηλεοπτικές) εκπομπές
• Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα, προκειμένου να γίνουν  αντιληπτοί οι στόχοι και  η αξία του, να συζητηθούν 
δυσκολίες, προκλήσεις αλλά και επιτεύγματα και να αναπτυχθεί μια αμφίδρομη ανατροφοδότηση με τους φορείς έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η  γνώση και η εμπειρία που 
έχει ο κάθε εμπλεκόμενος 
• Υποστήριξη διαχείρισης της αλλαγής  εντός των Νοσοκομείων και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων

Η διαχείριση της αλλαγής είναι καθοριστική για την εφαρμογή και την βιωσιμότητα του προγράμματος, καθώς εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των ανθρώπων που καλούνται 
να υλοποιήσουν αυτήν την αλλαγή λαμβάνονται υπόψιν, δεδομένης και της γραφειοκρατικής δομής, της επικρατούσας πρακτικής, του φόβου της αλλαγής, των 
περιορισμών της νομοθεσίας κ.α. Το προτεινόμενο υποέργο αφορά στην ενίσχυση της ενημέρωσης και διάδοσης του προγράμματος ΝΟΣΠΙ τόσο στην επιστημονική 
κοινότητα όσο και στον γενικό  πληθυσμό σε θέματα που αφορούν την νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι καθώς επίσης και το πλαίσιο που αφορά την διαχείριση της 
αλλαγής (change management). 

Στα πλαίσια των δράσεων για την διαχείριση της αλλαγής, θα υλοποιηθούν οι κάτωθι ενέργειες:
• Εκπόνηση πλάνου διαχείρισης της αλλαγής (organizational change management plan) 
• Καθορισμός των εμπλεκόμενων φορέων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση της αλλαγής (ιατρική και νοσηλευτική κοινότητα, ενώσεις ασθενών κ.α.)
• Καθορισμός και επικοινωνία του οράματος της ηγεσίας και των αποτελεσμάτων που θα επιφέρει το έργο (και ως εκ τούτου η αλλαγή)
• Σχεδιασμός και διοργάνωση workshops για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων, όπως έχουν εντοπιστεί παραπάνω
• Καταγραφή δεδομένων ή αντίστοιχων πρακτικών από παρόμοια έργα που τρέχουν στο εξωτερικό και παρουσίαση αυτών στους εμπλεκόμενους
• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και παρουσίαση αυτών στους εμπλεκόμενους
Η δράση θα «τρέχει» καθ’ όλη την διάρκεια του έργου και το περιεχόμενου θα μεταβάλλεται ανάλογα με την φάση του έργου κάθε φόρα.
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8. Συγκρότηση ομάδας ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επιστημονική υποστήριξη και επιμέλεια του έργου
Η δράση αυτή περιλαμβάνει την συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας ειδικών εμπειρογνωμόνων στα γραφεία του φορέα υλοποίησης , ήτοι του ΟΔΙΠΥ με σκοπό να 
υποστηρίξει τη δράση του έργου και των υποέργων αυτού σε επιστημονικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η ειδική αυτή επιστημονική ομάδα εργασίας θα καταγράψει τις 
ανάγκες του ΟΔΙΠΥ και του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τους στόχους του συνόλου των προτεινόμενων δράσεων, σε συνεχή συνεργασία με την ομάδα έργου του 
Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης όπως αυτός θα οριστεί από το Υπουργείο Υγείας, με βασικό στόχο της να συνδράμει αποτελεσματικά και μέσω επιστημονικής 
εποπτείας στο σύνολο των παραγόμενων από το έργο μελετών, αλλά και επί των σημαντικών οροσήμων (milestones) του έργου. 
Βασικά παραδοτέα της ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων αποτελούν τα ακόλουθα:
• Σύσταση ομάδας ειδικών εμπειρογνωμόνων για την συνολική παρακολούθηση και εποπτεία του έργου
• Καθορισμός πλαισίου επιστημονικής εποπτείας του έργου και ομάδων εργασίας
• Μελέτη αποτύπωσης των σημείων επιστημονική εποπτείας και εμπειρογνωμοσύνης κατά την υλοποίηση του έργου και εκπόνηση χάρτας αλλαγής
• Επιστημονική συνδρομή στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων και ενεργειών του έργου
• Εποπτεία και υποστήριξη ομάδων εργασίας και αναδόχου δράσεων επιμόρφωσης
• Επιστημονικός έλεγχος και αξιολόγηση των μελετών του έργου
 
Ωφελούμενοι των άνω δράσεων είναι οι ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα υγείας (που συνήθως απαιτούν υποστήριξη ενός ή περισσότερων 
οργάνων με τη βοήθεια της ιατρικής τεχνολογίας), εξαιτίας της βαρύτητας και της κλινικής πολυπλοκότητας που εμφανίζουν, είναι μια ξεχωριστή ομάδα που απαιτεί 
υπηρεσίες υγείας σε νοσοκομειακό επίπεδο και επίπεδο κοινότητας, πέρα από αυτές που απαιτούνται συνήθως για μια χρόνια πάθηση. Όπως περιγράφεται και παραπάνω 
η φροντίδα αυτών των ασθενών θα πρέπει να παρέχεται σε ένα πλαίσιο εξειδικευμένης ασθενοκεντρικής προσέγγισης ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση 
των συμπτωμάτων τους, να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους και να αποκτήσουν μια σχετική λειτουργικότητα στην καθημερινότητα τους με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (SOCIAL CATEGORIES)
Ωφελούμενοι των άνω δράσεων είναι οι ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα υγείας (που συνήθως απαιτούν υποστήριξη ενός ή περισσότερων οργάνων 
με τη βοήθεια της ιατρικής τεχνολογίας), εξαιτίας της βαρύτητας και της κλινικής πολυπλοκότητας που εμφανίζουν, είναι μια ξεχωριστή ομάδα που απαιτεί υπηρεσίες 
υγείας σε νοσοκομειακό επίπεδο και επίπεδο κοινότητας, πέρα από αυτές που απαιτούνται συνήθως για μια χρόνια πάθηση. Όπως περιγράφεται και παραπάνω η φροντίδα 
αυτών των ασθενών θα πρέπει να παρέχεται σε ένα πλαίσιο εξειδικευμένης ασθενοκεντρικής προσέγγισης ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση των 
συμπτωμάτων τους, να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους και να αποκτήσουν μια σχετική λειτουργικότητα στην καθημερινότητα τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους.

Θέσεις εργασίας: Αναμένεται να δημιουργήσει πολλαπλές νέες θέσεις εργασίας, στα 8 Κέντρα Αναφοράς (ΚΑ) όπου θα υλοποιηθεί το Σύστημα εξ αποστάσεως 
παρακολούθησης των ασθενών του Προγράμματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι.

Υγεία, και οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα, οργάνωση της βέλτιστης κατ' οίκον ιατρονοσηλευτικής φροντίδας ασθενών με αυστηρές συνθήκες ασφάλειας, 
της προσβασιμότητας και της ικανότητας των συστημάτων υγείας και περίθαλψης, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη 
χρηματοδότηση και παροχή ποιοτικών  υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

(τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του)
Το έργο αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών παροχής νοσοκομειακής φροντίδας στο σπίτι (ΝΟΣΠΙ) με στόχο: α] Tην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των 
οικογενειών τους, β] Tη μείωση του κόστους φροντίδας, και γ] Την αποσυμφόρηση των τριτοβάθμιων κέντρων παροχής φροντίδας. Η στόχευση του Προγράμματος 
Νοσοκομειακής Φροντίδας (ΝΟΣΠΙ) είναι η παροχή ασφαλούς, μακροχρόνιας, ολιστικής, εξατομικευμένης φροντίδας σε αυτούς τους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια 
ένταξης στο Πρόγραμμα. Παράλληλα, θα μειωθεί ο μέσος χρόνος νοσηλείας και οι επανεισαγωγές ασθενών με σύνθετα χρόνια νοσήματα που χρήζουν υποστήριξη ενός ή 
περισσότερων συστημάτων, και θα είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ασθενών στη μακροχρόνια θεραπεία. Ενώ αναμένεται ότι θα βελτιωθεί 
σημαντικά η ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η οργάνωση της βέλτιστης 
κατ' οίκον ιατρονοσηλευτικής φροντίδας τους με αυστηρές συνθήκες ασφάλειας, που για να επιτευχθεί απαιτείται ένα καλά οργανωμένο δίκτυο υποστήριξης από 
εξειδικευμένο προσωπικό.

Ως εκ τούτου, η λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωσή του εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι αφορά στην ανάπτυξη Στρατηγικών, Προτύπων, Δημιουργία Κέντρων 
Αναφοράς ΝΟΣΠΙ, Θεσμικού Πλαισίου και ειδικών Πληροφοριακών Συστημάτων τα οποία θα αξιοποιήσει περαιτέρω το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΔΙΠΥ για τη συνεχή 
βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ενδεικτικά: Α] Το πληροφοριακό Σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των ασθενών του 
Προγράμματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι, που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιείται στις μονάδες υγείας θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται υπό την εποπτεία 
του ΟΔΙΠΥ. Β] Οι μελέτες και τα εργαλεία αναφορικά με την Σκοπιμότητα, Βιωσιμότητα, Στρατηγικό Σχεδιασμό για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ΝΟΣΠΙ & Λειτουργίας 
ανάπτυξης του Προγράμματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι προβλέπεται να διαμορφωθούν και να εγκριθούν από το Υπουργείο στο πλαίσιο του έργου, και έκτοτε 
θα αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για την Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με σχετική παρακολούθηση, με ευθύνη του 
ΟΔΙΠΥ.Γ] Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η Δημιουργία 8 Κέντρων αναφοράς (ΚΑ) για την Νοσοκομειακή Φροντίδα στο σπίτι (ΝΟΣΠΙ) καθώς και ο 
καθορισμός του πλαισίου λειτουργίας τους με ταυτόχρονη ειδική κατάρτιση νέου προσωπικού, ώστε ακολούθως ο ΟΔΙΠΥ να μπορεί να εποπτεύσει το έργο.

Σημειώνεται ότι στον ΟΔΙΠΥ λειτουργεί ήδη διεύθυνση Διασφάλισης της Ποιότητας που στις αρμοδιότητές της ανήκει η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. Σύντομα θα 
τεθεί σε λειτουργία και η Διεύθυνση Βελτίωσης της Ποιότητας με σκοπό την δημιουργία προγραμμάτων βελτίωσης τον παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνεργασία και με το 
γραφείο Διαχείρισης Έργων του οργανισμού.

 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Έντυπο: Δ1.Ε1
Έκδοση: 1.1 -18-

ΤΜΗΜΑ Ε1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT): 3.3 - Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος  υγείας 
ΔΡΑΣΗ (MEASURE): 16753 - 16753 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):
ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΙΔΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

Ι. Μονάδα Μέτρησης ΙΙ. Τιμή Βάσης ΙΙΙ. Τιμή Στόχου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:

RRF_169 Ορόσημο ΤΑ Κατ’ οίκον περίθαλψη — έναρξη λειτουργίας μονάδων. Δεν εφαρμόζεται 2ο τρίμηνο/2025
ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT): 3.3 - Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος  υγείας 
ΔΡΑΣΗ (MEASURE): 16753 - 16753 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):
ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΙΔΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

Ι. Μονάδα Μέτρησης ΙΙ. Τιμή Βάσης ΙΙΙ. Τιμή Στόχου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:

RRF_169_1 Παρακολούθησης - 
Ενδιάμεσοι ΤΑ

Αναθέσεις συμβάσεων για όλα τα υποέργα που αφορούν 
τη δημιουργία μονάδων κατ’ οίκον περίθαλψης (έρευνα 
εκτίμησης αναγκών. συσκευές και εξοπλισμός για 
κατ’ οίκον νοσηλευτές, εθνικό μητρώο, ΒΔΕ). Επιλογή 
και προετοιμασία χώρων για δύο κέντρα περίθαλψης 
κατ’ οίκον: ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη 
(πιλοτική φάση).

Δεν εφαρμόζεται 4ο τρίμηνο/2022

ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT): 3.3 - Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος  υγείας 
ΔΡΑΣΗ (MEASURE): 16753 - 16753 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):
ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΙΔΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

Ι. Μονάδα Μέτρησης ΙΙ. Τιμή Βάσης ΙΙΙ. Τιμή Στόχου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:

RRFC12.1 Κοινός Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων 
εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης Άτομα / έτος
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ΤΜΗΜΑ Ε2. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
(ΕΣΠΑ, CEF, κλπ):

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:



Έντυπο Δ1_Ε3
Έκδοση 1.2 -20-

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Περιγραφή της Σκοπιμότητας, Βιωσιμότητας, Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ΝΟΣΠΙ & 
Λειτουργίας ανάπτυξης του Προγράμματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το Υποέργο 1 αναφέρεται σε μια μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και εκτίμησης των αναγκών μέσω έρευνας για τη 
διερεύνηση «καλών πρακτικών» ίδρυσης κέντρων φροντίδας στο σπίτι για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, σε άλλες χώρες 
και για την καταγραφή αναγκών και της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
στο σπίτι καθώς και το μοντέλο λειτουργίας του ΝΟΣΠΙ. Αναλυτική περιγραφή του υποέργου στο Σχετικό έγγραφο 1.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10105090 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Κύριο ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: ΟΧΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΑΠΟ ΕΕ:

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ):

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Ν. 4412/2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις -Εναρμόνιση 
με τις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ):

05/11/2022 05/12/2022 05/02/2023 

ΑΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τροποποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το Υποέργο 2 αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας πρότασης από νομικούς συμβούλους για τη θέσπιση κατ 'οίκον φροντίδας 
παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων, η οποία θα αποτελεί τροποποίηση του υπάρχοντος 
πλαισίου. Ανάλυση του υποέργου δίνεται στο σχετικό έγγραφο 1.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10105090 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Κύριο ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: ΟΧΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΑΠΟ ΕΕ:

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ):

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Ν. 4412/2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις -Εναρμόνιση 
με τις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ):

05/11/2022 05/12/2022 05/02/2023 

ΑΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύστημα εξ αποστάσεως παρακολούθηση των ασθενών του Προγράμματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το υποέργο αφορά στην ανάπτυξη ενός  πληροφοριακού συστήματος εξ αποστάσεως παρακολούθησης των ασθενών που 
είναι απαραίτητη για την στήριξη της φροντίδας στο σπίτι ασθενών ΝΟΣΠΙ. Ανάλυση του υποέργου δίνεται στο σχετικό 1.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10105090 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Κύριο ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: ΟΧΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΑΠΟ ΕΕ:

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ):

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Ν. 4412/2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις -Εναρμόνιση 
με τις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ):

01/06/2023 01/07/2023 01/12/2023 

ΑΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ανάπτυξη πλαισίου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρμογής του 
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Προγράμματος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το υποέργο αφορά στην ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης  βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) για την διασφάλισης της 
ποιότητας των υπηρεσιών ΝΟΣΠΙ. Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση του υπoέργου  περιλαμβάνει: Δείκτες Αξιολόγησης 
(KPIs) της Ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναλυτική περιγραφή του υποέργου δίνεται στο 
σχετικό έγγραφο 1.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10105090 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Κύριο ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: ΟΧΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΑΠΟ ΕΕ:

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ):

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Ν. 4412/2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις -Εναρμόνιση 
με τις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ):

01/06/2023 01/08/2023 01/11/2023 

ΑΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημιουργία πλαισίου για την ανάπτυξη και πιστοποίηση της εκπαίδευσης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το υποέργο αφορά ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος-Πιστοποίησης της Εκπαίδευσης . Πιο συγκεκριμένα, η 
υλοποίηση του υπoέργου  περιλαμβάνει: α] Συμμετοχή της ομάδας  του ΚΑ σε δράσεις για την περαιτέρω 
εκπαίδευση/κατάρτιση της ομάδας, β] Πιστοποιημένη εκπαίδευση των νοσηλευτών, και γ] Εκπαίδευση /υποστήριξη 
φροντιστών. Ανάλυση του υποέργου δίνεται στο σχετικό έγγραφο 1.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10105090 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Κύριο ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: ΟΧΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΑΠΟ ΕΕ:

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ):

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Ν. 4412/2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις -Εναρμόνιση 
με τις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ):

01/06/2023 01/07/2023 01/11/2023 

ΑΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημιουργία 8 Κέντρων αναφοράς (ΚΑ) για την Νοσοκομειακή Φροντίδα στο σπίτι (ΝΟΣΠΙ)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το 1ο σκέλος του θποέργου αφορά τα κέντρα ΝΟΣΠΙ θα δημιουργηθούν στον χώρο κάθε νοσοκομείου της περιοχής, η 
οποία θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Σε κάθε κέντρο ΝΟΣΠΙ, θα γίνει επίσης και η προμήθεια του απαιτούμενου 
εξοπλισμού. Το 2ο σκέλος αφορά στον διορισμό προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες του ΝΟΣΠΙ και θα αφορά το 
συγκεκριμένο έργο. Το προσωπικό θα είναι επικουρικό που θα προσληφθεί με τη συνήθη διαδικασία και θα πληρωθεί από 
το Έργο. Οι θέσεις θα καλυφθούν από το επικουρικό προσωπικό που είναι στους αντίστοιχους Πίνακες σε αναμονή 
πρόσληψης. Και οι προσλήψεις θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση του Θεσμικού Πλαισίου.Η κάλυψη των αναγκών σε 
προσωπικό θα γίνει μέσω των ευέλικτων διατάξεων πρόσληψης επικουρικού προσωπικού και συγκεκριμένα: Α) σύμφωνα 
με το άρθρο 21 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α’ 134) όπως ισχύει για την πρόσληψη των ιατρών και, Β) σύμφωνα με το άρθρο 
10 του Ν. 3329/2005 όπως αυτός ισχύει για την πρόσληψη του λοιπού προσωπικού από την υφιστάμενη ηλεκτρονική 
εφαρμογή (πλατφόρμα επικουρικών) και τους καταλόγους που υπάρχουν, όπως κάθε φορά αυτοί ανανεώνονται . Για την 
πρόσληψη των επικουρικού προσωπικού θα τηρηθεί η διαδικασία: Α) της υπ. αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50604/1-7-2018 (ΦΕΚ Β 
?2607) Κοινής Απόφασης «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας τήρησης του καταλόγου επικουρικού προσωπικού» 
όπως ισχύει, Β) της υπ. αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (ΦΕΚ Β ?460) Κοινής Απόφασης περί «Καθορισμός της 
διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών 
καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων 
κατά κλάδο και ειδικότητα» όπως ισχύει. Η ανάλυση του υποέργου δίνεται στο σχετικό 1.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10105090 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Κύριο ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: ΟΧΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΑΠΟ ΕΕ:

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ):

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Ν. 4412/2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις -Εναρμόνιση 
με τις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ):

01/06/2023 01/07/2023 01/11/2023 

ΑΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Επικοινωνία, Διάδοση & Διαχείριση της επιχειρησιακής και λειτουργικής αλλαγής

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το υποέργο αφορά στην ενίσχυση της ενημέρωσης, αλληλεπίδρασης και διάδοσης του προγράμματος ΝΟΣΠΙ  στην 
επιστημονική κοινότητα και στον γενικό  πληθυσμό σε θέματα που αφορούν την νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι καθώς 
επίσης και το πλαίσιο που αφορά την διαχείριση της αλλαγής (change management) για την επιτυχή υλοποίηση του 
προγράμματος. Η διάρκεια της δράσης θα είναι μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2025. Η ανάλυση του υποέργου δίνεται στο 
σχετικό έγγραφο 1.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10105090 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Κύριο ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: ΟΧΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΑΠΟ ΕΕ:

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ):

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Ν. 4412/2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις -Εναρμόνιση 
με τις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ):

01/12/2022 01/01/2023 01/02/2023 

ΑΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 8
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Συγκρότηση ομάδας ειδικών εμπειρογνωμόνων για την επιστημονική υποστήριξη και επιμέλεια του έργου
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το υποέργο αφορά στην σύσταση μιας ομάδας εργασίας στον ΟΔΙΠΥ που θα υποστηρίξει τη δράση σε επιστημονικό 
επίπεδο. Η ανάολυση του υποέργου δίνεται στο σχετικό έγγραφο 1.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10105090 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Κύριο ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: ΟΧΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΑΠΟ ΕΕ:

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ):

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Ν. 4412/2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις -Εναρμόνιση 
με τις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ):

01/11/2022 01/12/2022 01/01/2023 

Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των Συμβάσεων/Υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία):
Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:
01/07/2022 30/06/2025

Τα στοιχεία των ενεργειών ωρίμανσης παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΤΔΕ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Το Τεχνικό Δελτίο Έργου συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης
Του Φορέα: 10105090
Με Κωδικό ΔΩΕ: 7102
Ημερομηνία Υποβολής ΔΩΕ: 06/09/2022



Έντυπο Δ1_Ε3
Έκδοση 1.2 -23-

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 

- ΦΠΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ

1 10105090-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 400.000,00 96.000,00 496.000,00

2 10105090-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 59.072,58 14.177,42 73.250,00

3 10105090-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.800.000,00 912.000,00 4.712.000,00

4 10105090-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 332.258,06 79.741,94 412.000,00

5 10105090-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.433.870,97 584.129,03 3.018.000,00

6 10105090-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4.213.001,61 1.011.120,39 5.224.122,00

7 10105090-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 445.887,10 107.012,90 552.900,00

8 10105090-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 188.709,68 45.290,32 234.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 11.872.800,00 2.849.472,00 14.722.272,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΤΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΑΛΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ ΕΡΓΟΥ 
ΣΤΟ ΠΔΕ 11.872.800,00 2.849.472,00 0,00 14.722.272,00

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ 0,00

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00
ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές) 14.722.272,00

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΦΟΡΕΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΕΥΣΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2023 2.189.499,00 1.765.725,00 0,00
2024 8.578.737,00 6.918.336,29 0,00
2025 3.954.036,00 3.188.738,71 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 14.722.272,00 11.872.800,00 0,00



Έντυπο Δ1_Ε3
Έκδοση 1.2 -24-

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:
1. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή. ΝΑΙ 

2. Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ. ΝΑΙ 

3. Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης  έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο 
πλαίσιο του ΕΣΑΑ.

ΝΑΙ 

4. Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου ΝΑΙ 

5. Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης 
συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία 
Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων.

ΝΑΙ 

6. Ο Φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου 
(εφόσον υφίσταται).

ΝΑΙ 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται παραπάνω είναι αληθή και ακριβή NAI
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