
α/α Ερώτημα Απάντηση/Διευκρίνιση

1
Δύναται να κατατεθεί ΤΔΠ με αριθμό στεγών λιγότερες 

από 7;

ΟΧΙ. Η πρόσκληση (Α.Π. 1361/01.06.2022 - ΑΔΑ: 9ΤΛΓ7Λ7-Ν0Ψ) αφορά στη δημιουργία και 

λειτουργία 2 δομών ως εξής: i) Μονάδα Ημιαυτόνομων Διαμερισμάτων  η οποία αποτελείται 

από 7 Διαμερίσματα, ii) Δομή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένης της 

Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης).

2
Η χρήση της ρήτρας ευλελιξίας , θα αποτελεί υποέργο 

εντός του έργου των στεγών φιλοξενίας;

Στην πρόσκληση (Α.Π. 1361/01.06.2022 - ΑΔΑ: 9ΤΛΓ7Λ7-Ν0Ψ) προβλέπεται χρήση 

συμπληρωματικής (διασταυρούμενης) χρηματοδότησης ΕΤΠΑ/ΕΚΤ (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 

και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΕΚΕΔ)), ποσοστού 10% για τις δαπάνες 

της Πράξης, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΤΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

δαπάνες αυτές είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται 

άμεσα με αυτήν. Στην περίπτωση χρήσης της «ρήτρας ευελιξίας», οι σχετιζόμενες δράσεις 

πρέπει να αποτυπωθούν ως διακριτό υποέργο στο ΤΔΠ.

3
Υπάρχει πρόβλεψη για εξασφάλιση χρηματοδότησης 

του έργου, μετά την 31/12/2023;

Μετά τη λήξη της χρηματοδότησης των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης (Α.Π. 

1361/01.06.2022 -ΑΔΑ: 9ΤΛΓ7Λ7-Ν0Ψ), δεν υπάρχει πρόβλεψη για εξασφάλιση επιπλέον 

χρηματοδότησης.

4

Είναι εφικτή και προβλέπεται η υποβολή πρότασης σε 

συνεργασία με κάποιο άλλο φορέα (και αν ναι, ποιος 

είναι ο μέγιστος αριθμός συνεργαζόμενων φορέων);

Η συνεργασία με κάποιο άλλο φορέα είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι φορείς είναι 

ΝΠΙΔ μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι διαθέτουν σχετική εμπειρία στην  υλοποίηση 

συναφών δραστηριοτήτων. 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς καθώς και με τα όσα ορίζονται από την πρόσκληση δεν 

προκύπτει η ύπαρξη μέγιστου αριθμού συνεργαζόμενων φορέων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση το 

σχήμα συνεργασίας το οποίο θα υποβάλει πρόταση θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό.



5
Ποιοι είναι οι Δυνητικοί Δικαιούχοι της πρόσκλησης με 

Α.Π. 1361/01.06.2022 - ΑΔΑ: 9ΤΛΓ7Λ7-Ν0Ψ;

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 1361/01.06.2022 - ΑΔΑ: 9ΤΛΓ7Λ7-Ν0Ψ Πρόσκληση, οι κατηγορίες 

δυνητικών Δικαιούχων που δύναται να υποβάλουν πρόταση είναι τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία διαθέτουν σχετική εμπειρία στην 

υλοποίηση συναφών δραστηριοτήτων.

6

Προσβασιμοτητα για ΑΜΕΑ. 

Τα διαμερίσματα (και η Δομή Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης) πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 

προσβασιμότητας όλων των ειδών ή μόνο σχετικά με 

κινητική αναπηρία;

Όσο αφορά στην Προσβασιμότητα ΑμεΑ για την πράξη ο Δυνητικός Δικαιούχος οφείλει να 

συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στο Παράρτημα III και Παράρτημα IV του συνοδευτικού υλικού 

της Πρόσκλησης. Σε κάθε περίπτωση: 1) Στην πράξη πρέπει περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. 

Πιο συγκεκριμένα η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στον τόπο 

παροχής των υπηρεσιών, 2) Η πράξη πρέπει να ενσωματώνει λειτουργίες προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες ΑΜΕΑ, οι οποίες διασφαλίζουν την ενημέρωση και πληροφόρηση για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες.

7

Η αγορά ειδών σίτισης και ειδών καθαριοτητας θα 

καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον φορέα υλοποίησης 

και αν ναι, από ποιά κατηγορία του προϋπολογισμού 

(budget line);

Η αγορά ειδών σίτισης και ειδών καθαριότητας καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από τον φορέα 

υλοποίησης καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής των ωφελούμενων ατόμων στα διαμερίσματα. Οι 

δαπάνες καλύπτονται από τις "Έμμεσες Δαπάνες" όπως ορίζονται στο Παράρτημα V - 

Προδιαγραφές_Κόστους του συνοδευτικού υλικού της Πρόσκλησης.

8

Αναφέρεται νομική συμβουλευτική και συνδρομή μέσω 

της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, ωστόσο δεν 

προβλέπεται η ύπαρξη Νομικού Συμβούλου στις 

κατηγορίες του προϋπολογισμού. Σε αυτή την 

περίπτωση πώς θα μπορούσε να το καλύψει ο φορέας; 

Εφόσον χρειαστούν άλλες ειδικότητες, από ποιό 

budget line θα μπορούσαν να καλυφθούν;

Οι δαπάνες για τις υπηρεσίες τρίτων, όταν αυτές κριθούν απαραίτητες καλύπτονται από τις 

"Έμμεσες Δαπάνες" όπως ορίζονται στο Παράρτημα V - Προδιαγραφές_Κόστους του 

συνοδευτικού υλικού της Πρόσκλησης.



9

Οι γενικοί όροι τακτικής αποχώρησης των 

ωφελούμενων δεν διευκρινίζονται και προκύπτει οτι ο 

φορέας υλοποίησης θα πρέπει να ορίσει αυτές τις 

προϋποθέσεις αποχώρησης εντός του Εσωτερικού

Κανονισμού Λειτουργίας των διαμερισμάτων. 

Υπάρχουν ωστόσο κάποιες γενικές κατευθύνσεις, π.χ. η 

φιλοξενία αφορά επείγουσα διαμονή (emergency) ή 

είναι πιο μακρόχρονη, ενταξιακού χαρακτήρα, όπως 

προκύπτει και από τις αντίστοιχες δράσεις ένταξης που 

προβλέπονται (π.χ. εκπαίδευση, εργασιακή στήριξη 

κλπ). Το πέρας των 18 μηνών (που αποτελεί τη 

διάρκεια του έργου), αποτελεί έστω ένα τυπικό όριο 

όσον αφορά στη διαμονή των φιλοξενούμενων;

Τα Ημιαυτόνομα Διαμερίσματα Προσωρινής Φιλοξενίας (Εποπτευόμενα Διαμερίσματα) είναι 

δομές που θα φιλοξενούν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα  για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι 6 μήνες (με 

δυνατότητα επέκτασης κατόπιν αξιολόγησης).

Οι προϋποθέσεις αποχώρησης του ωφελούμενου ατόμου από τη Μονάδα Ημιαυτόνομων 

Διαμερισμάτων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τον οποίο συντάσει ο 

Δυνητικός Δικαιούχος-Φορέας Υλοποίησης της Δράσης. Σε κάθε περίπτωση τα ωφελούμενα 

άτομα έχουν το δικαίωμα της οικειοθελούς αποχώρησης οποιαδήποτε στιγμή. 

10

Δεδομένου οτι η λήξη επιλεξιμότητας είναι στις 

31/12/2023 και αφού το έργο είναι διάρκειας 18 

μηνών, αυτό τυπικά σημαίνει οτι η υλοποίηση πρέπει 

να ξεκινήσει στις 01/09/2022;

Η διάρκεια της δράσης είναι 18 μήνες ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της 

πράξης. Σε καμία περίπτωση η έναρξη της πράξης δεν μπορεί να είναι η 01/09/2022. Η 

ολοκλήρωση της πράξης θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.


