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Fax:    2131500752                                                       
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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων 

Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» της Πράξης «Λειτουργία 

Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047935 

 

 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005). 

2. Το Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-03-2017) «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, 

τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του Ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα 

το άρθρο 106 «Συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Υγείας». 
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3. Το Ν.4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115/τ.Α΄) 

4. Το Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α’/17-02-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 

σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του Άρθρου 2 με τις οποίες τα Κέντρα 

Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. 

αποτελούν τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. 

και του Άρθρου 21 με τις οποίες οι οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες αναλαμβάνουν από 01-01-

2015 τις πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών ιατρείων 

αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

5. Το Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α’/19-12-2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης 

και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την 

κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις» 

και ειδικότερα το άρθρο 82. 

6. Το Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α'/21-02-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 

και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου Ε1 «Μέτρα ανακούφισης από 

την ανθρωπιστική κρίση και διασφάλιση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού», 

Άρθρο 33 «Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων». 

7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

10. Το Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α'/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις», άρθρο 26 περί συγκρότησης συλλογικών 

οργάνων, όπως ισχύει. 

11. Το Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α'/01-07-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» 

12. Το Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129 Α’), όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει.  
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13. Το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως 

ισχύει.  

14. Το Ν.3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81/Α’/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

15. Το Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/03-03-1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» 

16. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

17. Το Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/09-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει. 

18. Το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19-07-2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» 

19. Το ΠΔ 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30-8-1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 

κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

20. Τη με αρ. πρ. 137675/ΕΥΘΥ/1016 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπ. Απόφαση με θέμα: 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.  110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β 3521) Υπ. Απόφασης με 

τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) 

Υπ. Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-200-

Έλεγχοι  νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης»», όπως ισχύει. 

21. Την αρ. 65199/20-06-2019 (ΦΕΚ2557/Β/27-6-2019) Αντικατάσταση της 62788/ΕΥΘΥ613/ 

13.06.2016 (ΦΕΚ Β’1885) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διάρθρωση της “Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας” του άρθρου 18παρ. 10 του ν.4314/2014 και κατάργηση των υπ’ 

αριθμ. ΔΥ1α/οικ.23125/08.10.2000 (ΦΕΚ Β’1502), 130383/ 01.10.2009 (ΦΕΚ Β’2136), 44222/Γ’ 

ΚΠΣ 304/29.12.2000 (ΦΕΚ Β 13) και ΔΥ1α/ Γ.Π.οικ.85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β 1500) κοινών 

υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν», όπως τροποποιήθηκε με την 57353/ΕΥΘΥ386/ 

22.05.2017 (ΦΕΚΒ’ 1888) κοινή υπουργική απόφαση. 

22. Την με αρ. πρωτ. Γ3α/ΓΠ.οικ.4778/21-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΝ7Ω465ΦΥΟ-8Ψ2) υπουργική απόφαση με 

θέμα: «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 2ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου», όπως τροποποιείται και ισχύει, 
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23. Την αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ.96772 (ΦΕΚ 744/ΥΟΔΔ/30.12.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: 

«Σύσταση και ορισμός μελών της Επιτροπής Συντονισμού για την αποτελεσματική υλοποίηση της 

μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας». 

24. Την αριθ. 1648/3-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΒ3Γ465ΦΥΟ-ΥΨΧ) ΥΑ με θέμα «Συγκρότηση Τεχνικής Ομάδας 

Υποστήριξης για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Συντονισμού στη μεταρρύθμιση της 

ΠΦΥ του ΕΣΠΑ 2014-2020» 

25. Την αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/2016 (ΦΕΚ/908/τ.Β’) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 

πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» 

26. Την αριθ. Γ3α/Γ.Π. οικ. 43718/8-6-2017 (ΦΕΚ 2120/Β/21-06-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(ΑΔΑ:7ΗΟΘ465ΦΥΟ-1ΧΡ) «Καθορισμός αποδοχών προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 

κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5α) του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’)». 

27. Την υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π. οικ. 48427/23-06-2017 (ΦΕΚ 2162/Β/23-06-2017) Υπουργική Απόφαση 

(ΑΔΑ:ΨΖΡ3465ΦΥΟ-Ω96) «Καθορισμός κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και 

ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων 

Υγείας, όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017». 

28. Την αριθ. 2/39549/0026 (ΦΕΚ 1138/Β/12.6.2015) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής 

επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού 

Προϋπολογισμού», όπως ισχύει. 

29. Την αριθ. Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-2017 Προκήρυξη-Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Υπουργείου 

Υγείας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία 

Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις 

Περιφέρειες» και την αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.45524/12-06-2018 «Προκήρυξη-Πρόσκληση 

Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ: 6ΕΥ6465ΦΥΟ-ΘΩ2) και η υπ’ αρ. πρωτ. Α.Π.: 

Γ4β/Γ.Π.οικ.28277/22-6-2018 Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

30. Την αριθ. 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694/16-11-2017 (ΦΕΚ 4114/Β/24-11-2017) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση με θέμα «Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων για τη Λειτουργία Τοπικών 

Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο 

του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-

2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια με αριθμό  92805/6.9.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

4079/Β/17-09-2018) 
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31. Την αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 (ΑΔΑ: 6Ν9Κ465ΦΥΟ-2Ι8) Απόφαση Υπουργού Υγείας 

«Καθορισμός τρόπου λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», όπως ισχύει 

32. Η αριθ. 116098/1-11-2018 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης/ΕΥΣΕΚΤ με θέμα 

«Κατευθύνσεις για την υλοποίηση της πράξης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» στα 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα». 

33. Η αριθ. 116103/ΕΥΘΥ 878/1-11-2018 (ΦΕΚ4986/Β/8-11-2018 ΥΑ «Συμπλήρωση κατηγοριών μη 

επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή 

34. Η αριθ. 1968/19-07-2019 (ΑΔΑ: Ω6Α47ΛΩ-86Ψ) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» 

35. Το με αρ. πρ. 1954/26-7-2019 έγγραφο της ΕΔΕΥΠΥ προς τη 2η ΥΠΕ με θέμα «Ενημέρωση για 

μετάβαση συγχρηματοδότησης των ΤΟΜΥ που λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από 

το ΕΠ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» 

36. Την αριθ. 2569/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΣ17ΛΩ-Ε1Χ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για 

Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5047935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-

2020», όπως ισχύει 

 

Αποφασίζουμε  

A. την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου με κωδ. 1 «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας 

(ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» της Πράξης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων 

Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με κωδικό ΟΠΣ 5047935 με 

Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας και Φορέα Λειτουργίας την 2η Υγειονομική 

Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου.  

B. Εγκρίνουμε τους γενικούς και ειδικότερους όρους υλοποίησης του Υποέργου όπως 

περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο «Σχέδιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου με 

κωδ. 1 «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» 

της Πράξης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047935 ως αυτό ακολουθεί. 

Γ.  Η Τροποποίηση των όρων της παρούσας εγκρίνεται με όμοια απόφαση μετά από σύμφωνη γνώμη 

της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
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Σχέδιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου με κωδ. 01 

«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» 

της Πράξης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»  με 

κωδικό αριθμό Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5047935 

 

 

Α.  ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΔΕΙΚΤΕΣ 

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΤΟΧΟΙ - 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών υγείας και η λειτουργία των ΤΟΜΥ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

(ΠΦΥ) αφορά στη δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, την ισότιμη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας, την ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τη διασφάλιση της 

ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη συνέχεια της φροντίδας υγείας με την ευθύνη 

των παρόχων υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4486/2017. Οι νέες 

υπηρεσίες αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη φροντίδα υγείας επιτυγχάνοντας τον εξορθολογισμό στη 

ζήτηση υπηρεσιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μέσω της ανακατεύθυνσης αυτής από τη 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα (όπως είναι τα Νοσοκομεία), προς ποιοτικές, προληπτικές και 

ολιστικής προσέγγισης υπηρεσίες ΠΦΥ. Η ανάγκη για τη στόχευση της συστημικής παρέμβασης 

τεκμηριώνεται τόσο από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ («Έρευνα Υγείας: Έτος 2016, Έτος αναφοράς 2014») 

όσο και από μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) για την κατάσταση υγείας του 

πληθυσμού της χώρας και τη ραγδαία εξάπλωση του φαινομένου της υγειονομικής φτώχειας που έχει 

επιφέρει η συνεχιζόμενη δημοσιονομική κρίση. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αναπτύσσεται το νέο σύστημα ΠΦΥ σε επίπεδο κοινότητας, όπως προκρίνουν 

και οι κατευθυντήριες γραμμές των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ESIF), αλλά και 

οι πολιτικές υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4461/2017 και το 

Ν. 4486/2017, συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) οι 

Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), αποτελούμενες από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό με τα 

προβλεπόμενα στο νόμο ελάχιστα και ανώτερα επίπεδα στελέχωσης, ενισχύοντας έτσι και αναβαθμίζοντας 

το έργο που παρέχεται από τις υφιστάμενες δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ.  

Η παρέμβαση με το γενικό τίτλο «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» υλοποιείται ως πιλοτική λειτουργία σε συνέχεια των  

 με αριθ. πρωτ. 1581/24-7-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΥΠ465ΧΙ8-ΕΚΣ),  

 με αριθ. πρωτ. 1582/24-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΨΚ465ΧΙ8-628), 
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 με αριθ. πρωτ. 1583/24-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΝΨ465ΧΙ8-631), 

 με αριθ. πρωτ. 1584/24-7-2017  (ΑΔΑ: 6ΟΘΦ465ΧΙ8-ΜΟΧ), 

 με αριθ. πρωτ. 1585/24-7-2017  (ΑΔΑ: 7ΝΘΦ465ΧΙ8-ΒΘΜ) 

αποφάσεων ένταξης του Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, όπως ισχύουν. Πρόκειται για την έναρξη των νέων υπηρεσιών με  την υλοποίηση των 5 εν 

λόγω Πράξεων και των 15 υποέργων τους, με αντικείμενο την συγχρηματοδότηση, στην αρχική περίοδο 

λειτουργίας, των έως 239 ΤΟΜΥ που έχουν σχεδιασθεί. Οι πέντε Πράξεις έχουν όμοια χαρακτηριστικά, ένα 

δικαιούχο (την ΕΔΕΥΠΥ) και κοινό σχέδιο υλοποίησης. Φορείς Λειτουργίας είναι οι Υγειονομικές 

Περιφέρειες (ΥΠΕ). Η συμμετοχή των ΥΠΕ στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

ενισχύει την διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας των Ομάδων και εναρμονίζεται με το πλαίσιο 

αρμοδιοτήτων τους. Μετά την 6μηνη με μέγιστη την έως 11μηνη συγχρηματοδότηση της λειτουργίας από 

το ΕΠ ΜΔΤ, σταδιακά κάθε ΤΟΜΥ συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του οικείου Ε.Π. της Περιφέρειας.  

Με την προϋπόθεση της επίτευξης της επαρκούς προσέλκυσης ενδιαφέροντος από τους επιστήμονες και 

πρόσληψης του αναμενόμενου επιστημονικού δυναμικού που απαιτείται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα 

(Π.Ε.) από τις 5 Π.Ε. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που συμπεριλαμβάνει το εγκεκριμένο συνολικό 

σχέδιο για το Βόρειο Αιγαίο, όπως αυτό αποτυπώνεται στην Πράξη αναμένονται: 

 Να συγκροτηθούν από την 2η ΥΠΕ ως 14 ΤΟΜΥ από τις προβλεπόμενες κατά μέγιστο 14 στον 

εγκεκριμένο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, να προσληφθούν 

και εργασθούν έως 168 ιατροί, νοσηλευτές και επιστήμονες λοιπών επαγγελμάτων. Δηλαδή με την 

προϋπόθεση της ανταπόκρισης ενδιαφέροντος για πρόσληψη στο 100% του σχεδιασμού η 

απασχόληση θα μετρηθεί κατά μέγιστο: σε άτομα, ανθρωπομήνες και ανθρωποέτη. 

 Οι νέες παρεχόμενες υπηρεσίες των ΤΟΜΥ αναμένεται να καλύψουν (άρθρο 1ο του Ν. 4486/2017) 

δωρεάν και με καθολική υγειονομική κάλυψη τον πληθυσμό ευθύνης τους διασφαλίζουν την ισότιμη 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες και ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, με διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, της 

συνέχειας της φροντίδας υγείας, η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών υγείας. Με τις ΤΟΜΥ 

υπηρετείται η καθολική προσιτή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες του συνόλου του πληθυσμού 

χωρίς διακρίσεις, και στοχεύεται η μείωση των ανισοτήτων στην υγεία (Reducing Health 

Inequalities). 

 να καταγραφούν σε ετήσιες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης (μετά το τέλος της πιλοτικής λειτουργίας για 

κάθε ΤΟΜΥ) οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε άτομα, οικογένειες και κοινότητα, ΕΚΟ 

 να ενισχυθούν τα υφιστάμενα δημόσια δίκτυα ΠΦΥ με τη λειτουργία των ΤΟΜΥ 
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Το προϋπολογιζόμενο ύψος δαπάνης κατανέμεται στα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 με την ένταξη 

της Πράξης για την χρηματοδότηση της δράσης των ΤΟΜΥ μέσω του ΕΠ της Περιφέρειας στη ΣΑΕΠ 

2019ΕΠ08810041 (του ΑΞ2α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου 

δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά 

ευπαθών ομάδων»). 

Ο ακόλουθος Πίνακας 1 παρουσιάζει την συγχρηματοδοτούμενη από το Ε.Π. «ΜΔΤ» παρέμβαση των 

ΤΟΜΥ με τα ποσά που εγκρίθηκαν κατά την ένταξη (σύνολο ή επιμέρους). 

Πίνακας 1. Η συγχρηματοδοτούμενη παρέμβαση κατά την πιλοτική λειτουργία από το ΕΠ ΜΔΤ: 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 
MIS 

Κ
Ω

Δ
. 

Υ
Π

Ο
Ε

Ρ
Γ
Ο

Υ
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

(ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ) 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  
(σε ευρώ) 

σύμφωνα με 
Αποφάση 

Ένταξης όπως 

ισχύει 

ΜΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(σε ευρώ) 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗ 
ΕΚΡΟΗΣ 

(εκτιμώμενο 
πλήθος 

ΤΟΜΥ) 

Λειτουργία 
Τοπικών 

Ομάδων Υγείας 
για την 

αναδιάρθρωση 
της 

Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας 
Υγείας στις 

περιφέρειες σε 
μετάβαση του 

Α.Π. 1 

5
0
0
8
0
3
6
 

4 3.927.277,51 2.034.025,84 1.893.251,67 
2η Υ.Πε. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Βόρειο Αιγαίο 14 

 

2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΟΠΣ 5047935 

2.1. Αντικείμενο και σκοπός  

Αντικείμενο του Υποέργου είναι η προβλεπόμενη σε 36 μήνες συγχρηματοδότηση λειτουργίας έως 14 

Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, νοείται δηλαδή η 

απασχόληση του προσωπικού των συγκροτημένων ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εποπτείας της 

2ης ΥΠΕ από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της λειτουργίας κάθε ΤΟΜΥ στο ΠΕΠ και για 

διάρκεια λειτουργίας 36 μηνών, όπως ορίζεται στην αριθ. 92805/17-9-2018 ΚΥΑ «Διαδικασία - Πλαίσιο 

Εφαρμογής των Πράξεων για τη Λειτουργία ΤΟΜΥ» (ΦΕΚ 4079/β/17-9-2018). Πέρα από τη λειτουργία των 

δύο (2) ήδη συγκροτημένων ΤΟΜΥ της 2ης ΥΠΕ με Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Αναφοράς το ΚΥ Χίου και ΚΥ 

Μυτιλήνης αντίστοιχα, οι οποίες για την εξάμηνη πιλοτική λειτουργία ήδη χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ 

ΜΔΤ, προβλέπεται η συγχρηματοδότηση λειτουργίας και επιπλέον ΤΟΜΥ (το σύνολο εκτιμάται έως 14) 
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όπως εξειδικεύεται στο ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΕΠ Π ΒΑ)1. Οι ΤΟΜΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 106 του Ν. 4461/2017 και στο Ν. 4486/2017 συγκροτούνται για να παρέχουν ποιοτικές 

υπηρεσίες ΠΦΥ σε άτομα, οικογένειες και στην κοινότητα δωρεάν και χωρίς καμία διάκριση.   

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου υποέργου θα λειτουργήσουν 

έως 14 Τοπικές Ομάδες Υγείας (Πίνακες 2 και 3).  

Πίνακας 2 –Χωροθέτηση των ΤΟΜΥ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Φορέας 
Λειτουργίας 

Περιφέρεια 
Περιφερειακή 

Ενότητα 

Δήμος 

(όπως η χωροθέτηση 
– καθορίζεται από 
τις Προκηρύξεις 

κάθε φορά) 

αρ. Τ.ΟΜ.Υ. 
σύμφωνα 

με 
σχεδιασμό 
Υπ. Υγείας 

αριθμός 
συγκροτημένων 

ΤΟΜΥ έως τη 
σύνταξη της 

παρούσας 

2η ΥΠΕ 
Βόρειο 
Αιγαίο 

Λέσβου Λέσβου 5 1 

Λήμνου Λήμνου 2  

Σάμου Σάμου 2  

Χίου Χίου 4 1 

Ικαρίας Ικαρίας 1  

 14 2 

 

Πίνακας 3 - Αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης σε επίπεδο απασχόλησης (μέγιστη σύνθεση) 

Πράξη 
(ΜΙS) 

κωδ 
Υποέργου 

Φορέας 
Λειτουργίας 

Περιφέρεια 
αρ. 

ΤΟΜΥ 

Αριθμός 
(πλήθος) 

εργαζομένων 
στην ομάδα 

Ανθρωπομήνες 
απασχόλησης 

Σύνολο 
προσωπικού 

(… x36 μήνες 
απασχόλησης) 

5047935 1 2η ΥΠΕ Βόρειο Αιγαίο 14 Ως 168 Ως 6048 

(*) Οι υφιστάμενες 2 ΤΟΜΥ δύναται να ενισχυθούν με προσωπικό στη συνέχεια με μέγιστη σύνθεση τα 12 

άτομα.  

Με την απόφαση συγκρότησης του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ καθεμίας ΤΟΜΥ ορίζεται η έδρα της, το 

προσωπικό της και αντιστοιχείται το Κέντρο Υγείας Αναφοράς, όπως αυτό προκύπτει από τις υπουργικές 

αποφάσεις καθορισμού Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.), και ο πληθυσμός με 

                                                           

 
1
Σημειώνεται ότι η επάρκεια των πόρων εξαρτάται από τον αριθμό των ΤΟΜΥ και τη σύνθεση του προσωπικού τους 

σε συνέχεια των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων προκηρύξεων-προσκλήσεων πρόσληψης προσωπικού, καθώς 
και το μηνιαίο μικτό κόστος εργασίας της ΤΟMY, όπως υπολογίζεται με τα ατομικά στοιχεία του φακέλου μισθοδοσίας 
κάθε εργαζόμενου. Οι υφιστάμενες 2 ΤΟΜΥ δύναται να ενισχυθούν με προσωπικό στη συνέχεια με μέγιστη σύνθεση 
τα 12 άτομα. 
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δυνατότητα εγγραφής, βάσει της περιοχής ευθύνης της (Δήμος) (η αριθΓ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ, 

άρθρο 106 του Ν. 4461/2017). Έργο των ΤΟΜΥ είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, 

αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον 

εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό με ειδική μέριμνα για 

ευάλωτες ομάδες πληθυσμού Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α’/30-9-2011), και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ τρόπου λειτουργίας αυτών.  

Ειδικότερα, οι ΤΟΜΥ της 2ης ΥΠΕ περιγράφονται στο υποέργο ως διακριτά μέρη πακέτου εργασίας, με 

διακριτή έναρξη και λήξη. Οι ΤΟΜΥ που έχουν ήδη συγκροτηθεί και λειτουργούν μέχρι την σύνταξη της 

παρούσας περιγράφονται ως εξής: 

Αύξων 
Αριθμός 
ΤΟΜΥ 

Τίτλος ΤΟΜΥ Δήμος 

Επιλέξιμη Περίοδος  
λειτουργίας στο ΕΠ Βορείου 

Αιγαίου 

Έναρξη Λήξη 

1 1η ΤΟΜΥ Χίου  Χίου 06/09/2019 05/09/2022 

2 1η ΤΟΜΥ Λέσβου Λέσβου 29/09/2019 28/09/2022 

3-14 Νέες ΤΟΜΥ   31/12/2023 

 

Ο επισυναπτόμενος Πίνακας 1 παρουσιάζει πραγματικά στοιχεία των δύο (2) συγκροτημένων ΤΟΜΥ, η 

πιλοτική λειτουργία των οποίων χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» με τους 

όρους της με αριθ. 92805/17-9-2018 ΚΥΑ «Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων για τη 

Λειτουργία ΤΟΜΥ» (ΦΕΚ 4079/β/17-9-2018). 

2.2. Προϋποθέσεις εκτέλεσης φυσικού αντικειμένου  

2.2.1. Πλαίσιο λειτουργίας ΤΟΜΥ - Στελέχωση 

Το πλαίσιο λειτουργίας των ΤΟΜΥ περιγράφεται στην αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ. Ειδικότερα, 

οι ΤΟΜΥ προσφέρουν υπηρεσίες ΠΦΥ εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και υπάγονται 

διοικητικά στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), μέσω των Κέντρων Υγείας. Κάθε ΤΟΜΥ λειτουργεί 

στο πλαίσιο της τοπικής αρμοδιότητας συγκεκριμένου Κέντρου Υγείας (ΚΥ), ΚΥ Αναφοράς, και υποστηρίζει 

το έργο του. Οι ΤΟΜΥ διασυνδέονται άμεσα, λειτουργικά και επιστημονικά με το ως άνω Κέντρο Υγείας και 

με νοσοκομεία εντός της οικείας ΔΥΠε. Επίσης συνεργάζονται, κατά περίπτωση, επιστημονικά και 

επιχειρησιακά με λοιπούς δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Δομές 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Δομές Κοινωνικής Προστασίας, λοιπές δομές (π.χ. σχολεία, Κ.Α.Π.Η. κ.λπ), 

επαγγελματίες και φορείς του ιδιωτικού τομέα.  
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Οι ΤΟΜΥ στελεχώνονται (παρ. 5α, άρθρου 106 του Ν4461/2017) από ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό 

προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σύμβαση ΙΔΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας από τις κάτωθι ειδικότητες: 

 Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής 

 ΠΕ Νοσηλευτικής 

 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

 ΠΕ Διοικητικού/ Οικονομικού 

 ΤΕ Νοσηλευτικής 

 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

 ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας 

 ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 

 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 

 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

Η Προκήρυξη/Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των θέσεων για την πρόσληψη του 

προσωπικού εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Το προσωπικό που προσλαμβάνεται συνάπτει με τη Διοίκηση της οικείας 

Υγειονομικής Περιφέρειας σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του 

προγράμματος (επισυνάπτεται υπόδειγμα σύμβασης ΙΔΟΧ). Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η 

εγκριτική απόφαση της τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Σε 

συνέχεια του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο των από 3-8-2017 και 12-6-2018 Προκηρύξεων-

Προσκλήσεων Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, το Υπουργείο Υγείας δύναται να 

επαναπροκηρύσσει αριθμό θέσεων που δεν καλύφθηκαν. Ο επισυναπτόμενος Πίνακας 1 παρουσιάζει 

στοιχεία των 2 συγκροτημένων ΤΟΜΥ (σύνθεση προσωπικού).  

Με αποφάσεις του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου συγκροτούνται οι ΤΟΜΥ αρμοδιότητάς 

της, όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (από 3 έως 12 άτομα). Στο 

άρθρο 1 της αριθ.Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ ορίζεται η σύνθεση μιας ΤΟΜΥ. Η ελάχιστη 

σύνθεση των ΤΟΜΥ ανά βάρδια είναι ένας Ιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, ένας 

Νοσηλευτής ή Επισκέπτης Υγείας και ένας απασχολούμενος ως διοικητικό προσωπικό. Επίσης, για τη 

διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ΤΟΜΥ, ο Διοικητής της ΥΠΕ μπορεί να τις συγκροτεί και με 

προσωπικό από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητάς του (άρθρο 1 της αριθ. 

Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ). Το προσωπικό αυτό καταγράφεται διακριτά σύμφωνα με τα 

επισυναπτόμενα υποδείγματα «Απόφαση Συγκρότησης» και «Δήλωση έναρξης λειτουργίας» και δε βαρύνει 

την πράξη. 
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Το ωράριο λειτουργίας της ΤΟΜΥ ορίζεται στην αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ, όπως 

τροποποιείται και ισχύει. Σε κάθε περίπτωση ο Διοικητής της ΥΠΕ, ασκώντας τις κατά νόμο αρμοδιότητές 

του δύναται να αποφασίζει για τη λειτουργία δεύτερης βάρδιας και για τη στελέχωση αυτής, λαμβάνοντας 

υπόψη κριτήρια, όπως το σύνολο των απασχολουμένων της κάθε ΤΟΜΥ, το έργο αυτής, τις ανάγκες του 

ωφελούμενου πληθυσμού, τη λειτουργία των υπολοίπων δημόσιων δομών υγείας στην αντίστοιχη περιοχή 

κ.λ.π. 

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα κάθε μέλους της διεπιστημονικής ομάδας ΤΟΜΥ καθώς και θέματα 

δεοντολογίας προσδιορίζονται στην αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ. Ειδικότερα, το προσωπικό 

που απασχολείται στις ΤΟΜΥ, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ασκεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με 

το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄).  

Υπεύθυνος για το συντονισμό της λειτουργίας και δράσης της ΤΟΜΥ (συντονιστής) ορίζεται με 

απόφαση του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ, ένας από το ιατρικό προσωπικό της Ομάδας (η αριθ. 

Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ και άρθρο 5 του ν.4486/2017). Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του 

υπεύθυνου για το συντονισμό της ΤΟΜΥ ορίζονται στην αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ. 

2.2.2. Στέγαση– Εξοπλισμός και Πληροφοριακή Υποστήριξη των ΤΟΜΥ 

Με ευθύνη των οικείων ΔΥΠΕ προβλέπεται η εύρεση και διασφάλιση της στέγασης αυτών. Σύμφωνα με 

την αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ και το άρθρο 106 του Ν4461/2017 οι ΤΟΜΥ δύνανται να 

στεγάζονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και με διακριτή σήμανση σε δημόσιες δομές Π.Φ.Υ. ή σε 

άλλα κτήρια του δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που 

παραχωρούνται ή σε ιδιωτικά κτίρια που μισθώνονται από τις ΥΠΕ. Στις ανωτέρω συμβάσεις, δωρεάν 

παραχώρησης χρήσης ακινήτου ή εκμίσθωσης ακινήτου, συμβαλλόμενη για τον τομέα υγείας είναι η οικεία 

ΔΥΠΕ. Σε κάθε περίπτωση οι χώροι των ΤΟΜΥ οφείλουν να είναι λειτουργικοί, προσβάσιμοι για οριζόντια 

και κάθετη κίνηση για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εισόδου των ατόμων με αναπηρία στους χώρους 

των δομών που στεγάζουν τις ΤΟΜΥ και κανόνων ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑΜΕΑ σύμφωνα με 

το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και όπως αυτό εφαρμόζεται και ισχύει στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τα 

υφιστάμενα κτήρια.  

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και ο εξοπλισμός μηχανοργάνωσης των ΤΟΜΥ οφείλει να ανταποκρίνεται 

στις υγειονομικές και λειτουργικές ανάγκες του προσωπικού, καθώς και να διασφαλίζει την παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ΠΦΥ στους λήπτες. Υπεύθυνες για την εξασφάλιση του εξοπλισμού είναι οι 

ΔΥΠΕ. Επισημαίνεται ότι ως απαραίτητος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ορίζεται αυτός ο οποίος καθιστά 

λειτουργική την υποδομή εγκατάστασης της ΤΟΜΥ (όπως εξεταστική κλίνη, βασικός εξοπλισμός-

καθίσματα-γραφεία, εξοπλισμός ΤΠΕ, διαμόρφωση εισόδου κ.λ.π.). Για εξειδικευμένες εξετάσεις οι 
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ωφελούμενοι παραπέμπονται στο ΚΥ Αναφοράς ή σε άλλους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Η λήψη δειγμάτων δύναται να λαμβάνει χώρα στον χώρο της ΤΟΜΥ και το δείγμα να αποστέλλεται στο 

αρμόδιο δημόσιο εργαστήριο. Το προσωπικό των ΤΟΜΥ έχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στις εφαρμογές του 

Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), στον ηλεκτρονικό προγραμματισμό των επισκέψεων 

(e-ραντεβού), στην οριστικοποίηση εγγραφής, στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, στις παραπομπές και 

στις λοιπές σχετικές διαδικτυακές και μη εφαρμογές. Γενικότερα, το προσωπικό των ΤΟΜΥ χειρίζεται και το 

λογισμικό που διατίθεται για την εύρυθμη λειτουργία αυτών, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ληπτών 

υπηρεσιών υγείας και τη διασύνδεση, ενώ χειρίζεται και συμπληρώνει προτυποποιημένα ηλεκτρονικά 

αρχεία. 

2.2.3. Συγκρότηση ΤΟΜΥ – Τροποποίηση συγκρότησης - Διακοπή απασχόλησης   

Στην απόφαση συγκρότησης κάθε ΤΟΜΥ που εκδίδεται από το Διοικητή της 2ης ΥΠΕ προσδιορίζεται μεταξύ 

άλλων η σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας καθώς και ο Συντονιστής της ΤΟΜΥ (επισυνάπτεται 

υπόδειγμα). Ζητήματα τροποποίησης συγκρότησης κάθε ΤΟΜΥ για λόγους παραίτησης προσωπικού, 

μακροχρόνιας άδειας κλπ., περιγράφονται στην αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ. Σε κάθε 

περίπτωση η ΥΠΕ είναι υπόχρεη να ενημερώσει την ΕΔΕΥΠΥ για οποιαδήποτε τροποποίηση της Απόφασης 

Συγκρότησης, αποστέλλοντας τη σχετική τροποποίηση αυτής και στοιχεία τεκμηρίωσης της τροποποίησης. 

2.3. Ωφελούμενος Πληθυσμός – Εγγραφή σε ΤΟΜΥ 

Ως ωφελούμενος χαρακτηρίζεται κάθε άτομο εγγεγραμμένο (με οριστικοποίηση από τον ιατρό) στον 

πληθυσμό ευθύνης της ΤΟΜΥ και κάθε φορέας (π.χ. σχολεία, δήμοι, Κ.Α.Π.Η., σύλλογοι ασθενών ή ΑΜΕΑ 

κ.λ.π.) στον οποίο πραγματοποιούνται δράσεις και προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Οι 

υπηρεσίες Π.Φ.Υ. οργανώνονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις αρχές της δωρεάν καθολικής 

υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού, της ισότιμης πρόσβασηςστις υπηρεσίες υγείας, της ειδικής μέριμνας 

για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άρθρο 1 του Ν.4486/2017). Ο μη εγγεγραμμένος 

πληθυσμός μιας περιοχής εξυπηρετείται κατ’ εξαίρεση για έκτακτα περιστατικά, σύμφωνα με την κρίση 

των ιατρών της ΤΟΜΥ. 

Η εγγραφή σε Οικογενειακό Ιατρό ΤΟΜΥ γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 

Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ τρόπου λειτουργίας των ΤΟΜΥ και στο πληροφοριακό σύστημα της 

ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Δυνατότητα εγγραφής έχει κάθε κάτοικος του δήμου εντός του οποίου εδρεύει η ΤΟΜΥ. Η 

μετεγγραφή σε άλλη ΤΟΜΥ του ίδιου ή όμορου δήμου γίνεται όπως ορίζεται στο αρ. 19 του Ν. 4486/2017 

(ΦΕΚ 115/τ.Α’). Κάθε κάτοικος έχει δικαίωμα εγγραφής σε μία μόνο ΤΟΜΥ σε ολόκληρη την επικράτεια, 

μέσω ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφής. Για κάθε ωφελούμενο τηρείται αρχείο, το οποίο 

συμπληρώνεται από τον αρμόδιο επαγγελματία της ΤΟΜΥ και περιλαμβάνει: 
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 Τα στοιχεία της κάθε επίσκεψης του ωφελούμενου (ημερομηνία, λόγος επίσκεψης, ιατρός στον 

οποίο παραπέμφθηκε) 

 Τα αποτελέσματα της κάθε επίσκεψης του ωφελούμενου (γνωμάτευση ιατρού, χορηγούμενα 

φάρμακα, τυχόν παραπομπή σε άλλους φορείς, τυχόν προγραμματισμός επανεξέτασης κ.λ.π.)  

Το αρχείο δημιουργείται και τηρείται στη διατιθέμενη για το σκοπό αυτό ηλεκτρονική εφαρμογή και εν 

ελλείψει της ψηφιακά (σε επεξεργάσιμη μορφή).  Από την ηλεκτρονική εφαρμογή αντλείται ο πραγματικός 

αριθμός ωφελουμένων «Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις 

υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)». Ελλείψει στοιχείων υπολογίζεται σε 35,7% του γενικού 

πληθυσμού που έλαβε υπηρεσίες. 

2.4. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης υποέργου 

Ως ημερομηνία έναρξης του υποέργου λαμβάνεται η 6/09/2019 ως αναγράφεται στο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης της σχετικής απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Η ημερομηνία λήξης του 

υποέργου ταυτίζεται με την ημερομηνία ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του και το 

αργότερο ένα μήνα πριν την ημερομηνία λήξης του ΤΔΠ στην σχετική απόφαση ένταξης της πράξης του 

ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως τροποποιείται και ισχύει.  

Η σχετική απόφαση ένταξης συγχρηματοδοτεί την 36 μηνών λειτουργία κάθε μιας από τις 2 έως 14 εκ 

των συνολικά 14 προβλεπόμενων ΤΟΜΥ του εγκεκριμένου σχεδίου του έργου. Το συνολικό 

χρονοδιάγραμμα του υποέργου ορίζεται με διάρκεια 52 μηνών. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό με έναρξη την 

έκδοση της ΑΥμΙΜ περιέχονται και ενδιάμεσες προθεσμίες, όπως η 6/09/2019 ως ενωρίτερη έναρξη 

λειτουργίας ΤΟΜΥ στο πλαίσιο του υποέργου και η εκτίμηση αργότερης έναρξης λειτουργίας ΤΟΜΥ μετά 

την έναρξη του υποέργου και η εκτίμηση λήξης αυτής συν 36 μήνες μετά. Τα ανωτέρω ορίζονται και 

τροποποιούνται με όμοια με την παρούσα Απόφαση και σύμφωνα με το ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020 και την 

Απόφαση Ένταξης της Πράξης όπως ισχύει κάθε φορά. 

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών κατά ΤΟΜΥ, στις ΤΟΜΥ που συγχρηματοδοτήθηκαν από 

το ΕΠ ΜΔΤ, ταυτίζεται με την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία λήξης της πιλοτικής λειτουργίας στο 

πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ και κατά τα λοιπά ως ορίζεται στη σχετική απόφαση «Διαδικασία - Πλαίσιο 

Εφαρμογής των Πράξεων για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), συγχρηματοδοτούμενων 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

(ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» όπως ισχύει. Η έναρξη της μετάβασης της 

συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των ΤΟΜΥ από το ΕΠ ΜΔΤ (συγχρηματοδότηση πιλοτικής 

λειτουργίας) στο ΕΠ Π Βορείου Αιγαίου συντελείται κατά χρονικές περιόδους, όταν καθίσταται εφικτή 

δηλαδή  συντρέχουν ή συνεχίζουν να συντρέχουν για εκάστη ΤΟΜΥ σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις 

(άρθρο 4 της αριθ 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694/16-11-2017 ΚΥΑ): 
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 ύπαρξη λειτουργικής υποδομής στέγασης υπηρεσιών 

 διασφάλιση του ελάχιστου αριθμού σύνθεσης προσωπικού που τις συγκροτεί, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Νόμων  4461/2017 και  4486/2017, καθώς και τις προβλέψεις της υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π. 

οικ. 48427/23-06-2017 (ΦΕΚ 2162/Β/23-06-2017) Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ:ΨΖΡ3465ΦΥΟ-

Ω96) 

 ενημέρωση της κοινότητας για την ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρεσιών.  

Η ως άνω έναρξη ταυτίζεται με την έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών για το προσωπικό της ΤΟΜΥ. 

2.5. Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου  

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η λειτουργία των έως 14 ΤΟΜΥ που συγκροτούνται ως 

διεπιστημονικές ομάδες σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (Ν.4461/2017, Ν.4486/2017 και των κατ 

εξουσιοδότηση Υπ. Αποφάσεων) με στόχο την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ στην έδρα κάθε ΤΟΜΥ και στην 

Κοινότητα. Δηλαδή η απασχόληση των μελών κάθε διεπιστημονικής Ομάδας, για την διάρκεια 

συγχρηματοδότησης από το ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου των 36 μηνών και ως η διάρκεια ορίζεται 

στην Απόφαση Ένταξης, με στόχο τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προβλέπονται στην με αριθ. 

Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 (ΑΔΑ: 6Ν9Κ465ΦΥΟ-2Ι8) Απόφαση Υπουργού Υγείας «Καθορισμός τρόπου 

λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», όπως ισχύει και στο θεσμικό πλαίσιο (γενικότερα άρθρο 33 

του Ν. 4368/2016 και ειδικότερα άρθρο 106 του Ν.4461/2017 και τον Ν. 4486/2017  για την Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας). 

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου προσδιορίζεται ποσοτικά από τον αριθμό των ΤΟΜΥ που 

λειτουργούν στο υποέργο, από το προσωπικό που συγκροτεί την κάθε μία ΤΟΜΥ κυμαινόμενο από 3 ως 12 

άτομα, από την διάρκεια σε μήνες με την πραγματική απασχόληση του προσωπικού των ΤΟΜΥ για την 

παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους. 

Η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου λειτουργίας των ΤΟΜΥ παρακολουθείται διακριτά 

κατά ΤΟΜΥ ως μέρος ενός πακέτου εργασίας και αποτυπώνεται με τα  κάτωθι  έγγραφα (η αριθ. 

116098/1-11-2018 εγκύκλιος ΕΥΣΕΚΤ): 

1. Απόφαση Διοικητή ΥΠΕ περί συγκρότησης εκάστης ΤΟΜΥ (όπως προβλέπεται από το άρθρο 106 

του Ν.4461/2017 με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις της). 

2. Δήλωση Έναρξης της ημερομηνίας λειτουργίας κάθε ΤΟΜΥ. 

3. Προβλεπόμενα έγγραφα λήξης της διάρκειας συγχρηματοδότησης  των δαπανών λειτουργίας 

της  από το ΕΠ ΜΔΤ. Περιλαμβάνουν την απόφαση του Διοικητή της ΥΠΕ που εκδίδεται ένα μήνα 

τουλάχιστον πριν την λήξη της συγχρηματοδότησης και το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, εντός ενός 

15μερου μετά την παραλαβή της απόφασης της ΥΠΕ, στο οποίο αναγράφεται η 
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τελευταία ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών λειτουργίας της ΤΟΜΥ κατά την 

συγχρηματοδότηση από το ΕΠ ΜΔΤ. 

4. Μηνιαίο (συγκεντρωτικό) παρουσιολόγιο προσωπικού.  

5. Ετήσια αυτοαξιολόγηση εκάστης ΤΟΜΥ. Το περιεχόμενο της έκθεσης καλύπτει και την αποτύπωση 

των στοιχείων λειτουργίας της κάθε ΤΟΜΥ (output) το οποίο  αποτελεί την τεκμηρίωση του 

φυσικού αντικειμένου που χρηματοδοτείται, όπως για παράδειγμα, προσωπικό που απασχολήθηκε 

στο διάστημα στο οποίο αφορά η αξιολόγηση με αναφορά στις υπηρεσίες που παρέχουν, 

ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κλπ. 

Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα 1, 2 και 3 ανωτέρω, αντιμετωπίζονται ως «παραδοτέα» στο πλαίσιο της 

παρακολούθησης της εξέλιξης της πράξης, αλλά στην ουσία συνιστούν τα δικαιολογητικά έγγραφα 

τεκμηρίωσης της έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για κάθε ΤΟΜΥ στο ΕΠ Π Βορείου Αιγαίου. 

Στην περίπτωση των ΤΟΜΥ που συγκροτούνται και αρχίζουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

της πράξης στο ΠΕΠ, τα έγγραφα αυτά δύναται να υποβάλλονται είτε όταν εκδίδονται είτε μαζί με  το 

πρώτο ΔΔΔ στο οποίο περιλαμβάνονται δαπάνες λειτουργίας για τα νεοσύστατα ΤΟΜΥ. 

Επισυνάπτονται στην παρούσα υποδείγματα των ανωτέρω εντύπων παρακολούθησης του φυσικού 

αντικειμένου του υποέργου (κατά ΤΟΜΥ) για τα οποία ειδικότερα σημειώνονται τα κάτωθι: 

1. Απόφαση Συγκρότησης ΤΟΜΥ: Με την απόφαση συγκρότησης του Διοικητή της ΥΠΕ καθεμίας 

ΤΟΜΥ ορίζεται η έδρα της, το προσωπικό της, το ωράριο λειτουργίας της και αντιστοιχείται το 

Κέντρο Υγείας Αναφοράς, όπως αυτό προκύπτει από τις υπουργικές αποφάσεις καθορισμού 

Το.Π.Φ.Υ., και ο πληθυσμός με δυνατότητα εγγραφής βάσει της περιοχής ευθύνης της (η αριθ. 

Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ). Αποστέλλεται για κάθε ΤΟΜΥ, όπως και οι τροποποιήσεις 

αυτής με τη σχετική αιτιολόγησή τους. Με την απόφαση συγκρότησης συνυποβάλλονται οι 

Συμβάσεις ΙΔΟΧ του προσωπικού. Η ΕΔΕΥΠΥ συναληθεύει το προσωπικό που συγκροτεί κάθε 

ΤΟΜΥ με τους εργαζόμενους που απασχολούνται στη κάθε ΤΟΜΥ και περιλαμβάνονται στο 

Μηνιαίο Παρουσιολόγιο του Υποέργου. 

2. Δήλωση έναρξης λειτουργίας: Το δικαιολογητικό αφορά είτε την έναρξη στο πλαίσιο του ΕΠ 

ΜΔΤ είτε απευθείας στο ΕΠ Π Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 92805/6-9-

2018 ΚΥΑ, όπως ισχύει. Πραγματοποιείται από την ΥΠΕ με την πρόσληψη του προσωπικού, τις 

αποφάσεις συγκρότησης και τη δήλωση έναρξης παροχής υπηρεσιών των ΤΟΜΥ και αποστέλλεται 

στην ΕΔΕΥΠΥ εντός 15 ημερών. Τελικός υπογράφων ο Διοικητής της ΥΠΕ. Με την δήλωση 

έναρξης υποβάλλονται συμβόλαια μίσθωσης, παραχώρησης ακινήτου, λοιπά έγγραφα και στοιχεία 

(όπως φωτογραφικό υλικό, ενημερωτικά έγγραφα στη κοινότητα). Αποστέλλεται από την ΥΠΕ 

στην ΕΔΕΥΠΥ εφάπαξ κατά την έναρξη της  κάθε ΤΟΜΥ. 
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3. Μηνιαίο παρουσιολόγιο προσωπικού κατά ΤΟΜΥ: Η λειτουργία των ΤΟΜΥ τεκμηριώνεται με 

το μηνιαίο (συγκεντρωτικό) παρουσιολόγιο προσωπικού που αποστέλλεται στην ΕΔΕΥΠΥ 

επαναλαμβανόμενο για κάθε μήνα. Στο έντυπο βεβαιώνεται η απασχόληση προσωπικού των 

ΤΟΜΥ, όπως αυτή προκύπτει από τα ημερήσια ή εβδομαδιαία παρουσιολόγια που τηρούνται στην 

έδρα κάθε ΤΟΜΥ με ευθύνη του ορισθέντα Συντονιστή. Το μηνιαίο παρουσιολόγιο 

συνυπογράφεται από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΥΠΕ (αρμόδια για 

τη διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των ΤΟΜΥ (π.χ. 

έγκριση αδειών, διαδικασία παραπομπής σε υγειονομικές επιτροπές κ.α.) και την αρμόδια Δ/νση 

για την έκδοση της μισθοδοσίας ότι έλαβε γνώση για τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειες. Το έντυπο 

μηνιαίο παρουσιολόγιο πρέπει να είναι ακριβές ως προς την πραγματική απασχόληση του 

προσωπικού, να επαληθεύει τα ημερήσια ή εβδομαδιαία παρουσιολόγια που τηρούνται στις ΤΟΜΥ, 

ώστε να αποκλείεται κάθε υπόνοια σφαλμάτων ή απάτης. Το «Μηνιαίο Παρουσιολόγιο» αποτελεί 

στοιχείο αντιστοίχισης  φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου. Χρόνος υποβολής 

στην ΕΔΕΥΠΥ: να υποβάλλεται μέχρι 15 ημέρες από την λήξη του μήνα αναφοράς. 

4. Έκθεση αυτοαξιολόγησης ΤΟΜΥ: Για κάθε ΤΟΜΥ συντάσσεται έκθεση αυτό-αξιολόγησης, μία 

φορά κατ’ έτος. Το περιεχόμενο της έκθεσης καλύπτει και την αποτύπωση των στοιχείων 

λειτουργίας της κάθε ΤΟΜΥ (output) το οποίο αποτελεί την τεκμηρίωση του φυσικού αντικειμένου 

που χρηματοδοτείται, όπως για παράδειγμα, προσωπικό που απασχολήθηκε στο διάστημα στο 

οποίο αφορά η αξιολόγηση με αναφορά στις υπηρεσίες που παρέχουν, ενέργειες που 

πραγματοποιήθηκαν κλπ. Σκοπός της αυτοαξιολόγησης είναι να αποτυπώσει και τεκμηριωμένα 

αναδείξει τα πεπραγμένα της ΤΟΜΥ και να διατυπώσει τις ενέργειες βελτίωσης. Ειδικότερα, 

διερευνώνται και αξιολογούνται ζητήματα λειτουργίας των ΤΟΜΥ (σκοπός, στόχοι, παρεχόμενο 

έργο, ποιότητα υπηρεσιών, κλπ), και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες και υποδομές 

(αποτελεσματικότητα υποστηρικτικών και διοικητικών υπηρεσιών, επάρκεια υποδομών και 

πληροφοριακών εφαρμογών, κλπ). Παράλληλα, στόχος είναι να διατυπωθούν συμπεράσματα 

σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία της λειτουργίας, προτάσεις βελτίωσης κλπ, ενώ οι 

εκθέσεις μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλα απολογιστικά στοιχεία, συγκεφαλαιώνοντας στοιχεία 

από τη λειτουργία της ΤΟΜΥ κατά το έτος αναφοράς. Η έκθεση υπογράφεται από τον Συντονιστή 

της ΤΟΜΥ και τον Δ/ντή του Κέντρου Υγείας Αναφοράς. Με ευθύνη του Δικαιούχου (ΕΔΕΥΠΥ) 

συγκεντρώνονται από τους φορείς λειτουργίας και ελέγχονται ως προς την πληρότητα 

περιεχομένου. Κοινοποιούνται στην Δ/νση ΠΦΥ του Υπουργείου για ενδεχόμενες ενέργειες. Χρόνος 

υποβολής στην ΕΔΕΥΠΥ: να υποβάλλεται έως 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. 

Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω στοιχείων παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου αυτή παρουσιάζεται 

στην ενότητα Γ της παρούσας. 
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2.6. Δείκτες  

Οι δείκτες του υποέργου 1 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5047935 παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

Πίνακα: 

Πίνακας 4. Δείκτες 

ΚΩΔ. 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σ (για ΕΚΤ, 

ΕΤΠΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΩΔ. 
ΥΠΟΕ
ΡΓΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Περιφέρει
α 

Δείκτες Εκροής 

11202 

Αριθμός ατόμων που 
πλήττονται από τη φτώχεια 

και ωφελούνται από τις 
υπηρεσίες των Τoπικών 
Ομάδων Υγείας (TOMY)» 

Άτομα Μετάβαση Βόρειο Αιγαίο 1 49.980 

11203 
Αριθμός Τοπικών Ομάδων 

Υγείας (ΤΟΜΥ) που 
λειτουργούν 

Αριθμός Μετάβαση Βόρειο Αιγαίο 1 14 

Δείκτες Αποτελέσματος 

11206 

Ποσοστό ατόμων που 
πλήττονται από τη φτώχεια 

και ωφελούνται από τις 
υπηρεσίες των Τoπικών 

Ομάδων Υγείας (TOMY) στο 

σύνολο των ατόμων που 
ωφελούνται από τις υπηρεσίες 
των Τoπικών Ομάδων Υγείας 

(TOMY) 

ποσοστό

% 
Μετάβαση Βόρειο Αιγαίο 1 35,7 

 

Η παρακολούθηση των δεικτών: Ως «άτομα που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων 

Υγείας»  νοούνται  α) οι εγγεγραμμένοι στην ΤΟΜΥ με οριστικοποίηση στην επίσκεψή τους από ιατρό και 

β) οι εγγεγραμμένοι στην ΤΟΜΥ που επισκέφθηκαν τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας και δεν έχουν 

εγγραφεί σε ιατρό. Το στοιχείο αυτό αποτιμάται από κάθε ΤΟΜΥ στις Εκθέσεις αυτοαξιολόγησης που 

αφορούν ένα έτος. Όλοι οι ανωτέρω (α) και (β) μετρώνται ως το πλήθος διακριτών ΑΜΚΑ που 

καταγράφονται  ότι ωφελούνται από την ΤΟΜΥ. 

Ο δείκτης εκροής 11203, και ο 11202, που συμπίπτει με τον αριθμητή του δείκτη αποτελέσματος 11206, 

και ο δείκτης 11206 αποτιμώνται από την ΕΔΕΥΠΥ ετήσια, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ που παράγει 

το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των ΤΟΜΥ και της ΠΦΥ στο πλαίσιο έργου του ΕΠ ΜΔΤ.  

Στη μέτρηση των δεικτών λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Οδηγό Ενιαίου Συστήματος 

Παρακολούθησης δεικτών για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020.  
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Προϋπολογισμός του υποέργου  

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου 1 της πράξης με κωδ ΟΠΣ 5047935 ανέρχεται σε 

12.852.000,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 

εξής από τη ΣΑΕΠ με ενάριθμο κωδικό 2019ΕΠ08810041: 5.735.205,00 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη) και 

αμιγώς εθνικούς πόρους 7.116.795,00 ευρώ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ.116098/1-11-

2018 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης/ΕΥΣΕΚΤ και την αριθ.116103/ΕΥΘΥ878/ 1-11-2018 (ΦΕΚ 

4986_Β_8.11.18) 

Πρόσθετη εθνική συμμετοχή: Διασφαλίζεται με την Απόφαση Ένταξης, εγγράφεται στο ΠΔΕ δυνάμει 

της αριθ. 116103/ΕΥΘΥ 878/1-11-2018 ΥΑ 

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

2. Κατάρτιση προϋπολογισμού –Επιλεξιμότητα δαπανών  

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού περιλαμβάνει 2 μέρη: 

Α) Α.1.1 Άμεσες δαπάνες (βάσει παραστατικών) 

Β) Β.4.1. Δαπάνες υπολογιζόμενες έως 15% επί του συνόλου των άμεσων δαπανών προσωπικού 

Οι ακόλουθοι πίνακες 5 και 6 παρουσιάζουν στοιχεία σχετικά με το εκτιμώμενο μέσο μηνιαίο κόστος μιας 

ΤΟΜΥ με την παραδοχή της μέγιστης σύνθεσης των 12 ατόμων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες 

δύο (2) ΤΟΜΥ δύναται να ενισχυθούν με προσωπικό στη συνέχεια έως τη μέγιστη σύνθεση τα 12 άτομα. 

Στην βάση της ανωτέρω παραδοχής και της διαθεσιμότητας των πόρων με βάση την αρ. πρωτ. 1968/19-7-

2019 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Π Βορείου Αιγαίου, υπολογίζεται ο προϋπολογισμός του υποέργου. Στον 

επισυναπτόμενο Πίνακα 1 παρουσιάζονται πραγματικά στοιχεία των ήδη συγκροτημένων δύο ΤΟΜΥ. 

Πίνακας 5 –Προεκτίμηση συνολικού μέσου μηνιαίου μικτού κόστους εργασίας της ΤΟΜΥ στη σύνθεση 

των 12 μελών –διαμορφώνεται περαιτέρω με τον προσωπικό φάκελο μισθοδοσίας κάθε εργαζόμενου 

(άγαμος, τέκνα κ.α)  

Ειδικότητα 
Εκτιμώμενο μέσο 
μηνιαίο κόστος 

εργασίας (μικτό) 

Αριθμός στη 
μέγιστη 

σύνθεση της 
ΤΟΜΥ 

Συνολικό εκτιμώμενο 
κόστος εργασίας 

(μικτό) μιας ΤΟΜΥ 
στη μέγιστη σύνθεση 

Ιατρός ειδικότητας 
Γενικής Ιατρικής ή 

Παθολογίας 
2.322,00 4 9.288,00 

Ιατρός ειδικότητας 
Παιδιατρικής 

2.322,00 1 2.322,00 

Νοσηλευτής/τρια 1.579,95 2 3.159,90 
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Επισκέπτης/τρια Υγείας 1.509,98 2 3.019,96 

Κοινωνική/ός 
Λειτουργός 

1.365,66 1 1.365,66 

Διοικ. Προσωπικό 1.509,98 2 3.019,96 

Σύνολο 10.609,57 12 22.175,48 

% εμμέσων δαπανών 15% 

Συνολικό εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος μιας ΤΟΜΥ 25.501,802 

 

Πίνακας 6 – Προϋπολογισμός Υποέργου 

Εκτιμώμενο μέσο 
Μηνιαίο μικτό 

κόστος μιας ΤΟΜΥ 
 

(στρογγυλοποίηση) 

Αριθμός 
ΤΟΜΥ 

Δ
ιά

ρ
κ

ε
ια

 σ
ε
 μ

ή
ν
ε
ς
 Εκτιμώμενο 

κόστος 
εργασίας 

(μικτό) των 
ΤΟΜΥ 

 
(Α.1.1. 
Άμεσες 

Δαπάνες) 

Δαπάνες 
υπολογιζόμενες 

έως 15 % επί 
του συνόλου 
των άμεσων 

δαπανών 
προσωπικού 

(Β.4.1. 
Έμμεσες 
δαπάνες) 

Σύνολο 
Δημόσιας 
Δαπάνης 

(ΔΔ) 
(Πρόσκληση) 

Συγχρηματο- 
δοτούμενη 

ΔΔ 
(Πρόσκληση) 

Πρόσθετη 
Εθνική 

Συμμετοχή 
(*) 

25.500,00 Ως 14 36 11.175.652,17 1.676.347,83 12.852.000,00 5.735.205,00 7.116.795,00 

(*) Αναφέρεται στο ποσό των αμιγώς εθνικών πόρων που συνεισφέρουν στην παρέμβαση λειτουργίας των ΤΟΜΥ, που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 55,375% επί του συνολικού Προϋπολογισμού της. 

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών των ΤΟΜΥ ορίζεται η 06-09-2019. Ως 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών του υποέργου είναι η 31-12-2023.  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αριθ. 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694/16-11-2017 ΚΥΑ, 

επιλέξιμες ενέργειες είναι η συγκρότηση και η λειτουργία των ΤΟΜΥ. Είναι επιλέξιμη και η διεύρυνση 

της στελέχωσης εκάστης ΤΟΜΥ (σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την έναρξη χρηματοδότησης έως και 

τη λήξη) και έως τον μέγιστο αριθμό προσωπικού που προβλέπει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για τις 

ΤΟΜΥ (Ν.4461/2017, Ν. 4486/2017). 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι δυνητικά οι δαπάνες λειτουργίας που περιλαμβάνουν αφενός το κόστος της 

απασχόλησης (συνολικό εργατικό κόστος) του προβλεπόμενου από το θεσμικό πλαίσιο προσωπικού των 

ΤΟΜΥ (Ν. 4461/2017 και την υπ’ αριθ. Γ3α/Γ.Π. οικ. 43718/8-6-2017 ΚΥΑ), άλλες άμεσες δαπάνες 

(ενδεικτικά: δαπάνες δημοσιότητας, δαπάνες ενοικίου, λοιπές αμοιβές τρίτων, οι οποίες δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα).  
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Οι επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες υπολογίζονται ως κατ' αποκοπήν ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων 

δαπανών προσωπικού, χωρίς απαίτηση υπολογισμού για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου ποσοστού 

(άρθρο 25, περ. Α, παρ. 1α της υπ' αριθ.: 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/01-11-2016) ΥΑ, 

άρθρο 68 παρ. 1β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και «Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες 

επιλογές κόστους (ΑΕΚ)» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες προσωπικού που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση υπολογισμού για τις έμμεσες 

και θα αποτελέσουν αντικείμενο ποσοτικής και ποιοτικής επαλήθευσης είναι: Δαπάνες 

αμοιβών/αποζημιώσεων προσωπικού των ΤΟΜΥ. Επισημαίνεται ότι οι έμμεσες δαπάνες είναι αποδεκτές ως 

επιλέξιμες και αφορούν ποσοστό 15% της αποδεικνυόμενης πραγματικής απασχόλησης των δικαιούχων 

πληρωμής - απασχολούμενων, υπόκεινται δε στο όριο της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης και 

δημόσιας δαπάνης όπως εγκρίνεται.  

Με βάση την πραγματική απασχόληση υπολογίζονται οι δαπάνες των υποέργων ώστε σε συναλήθευση με 

τα παραστατικά πληρωμών να δηλώνονται από την ΕΔΕΥΠΥ οι μηνιαίες δαπάνες στο ΟΠΣ και στην Ε.Ε. 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών προϋποθέτει την ανταπόκριση των μερών στις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από την παρούσα απόφαση, την απόφαση ένταξης και το ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

3. Χρηματοδότηση - Διαδικασία των πληρωμών 

Η χρηματοδότηση της πράξης αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Ενωσιακούς και 

Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται ούτε 

εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της αριθ 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694/16-11-2017 ΚΥΑ, 

δικαιούχοι πληρωμών του ΠΔΕ είναι εξ ολοκλήρου οι Φορείς Λειτουργίας (ΥΠΕ) ως φορείς 

συγκρότησης και λειτουργίας των ΤΟΜΥ. Οι ΥΠΕ ορίζονται υπόλογοι φορείς διαχείρισης του λογαριασμού 

της πράξης στην Τράπεζα της Ελλάδας σε συνέχεια σχετικής Απόφασης του αρμόδιου Φορέα 

Χρηματοδότησης. Οι κατανομές-χρηματοδοτήσεις διενεργούνται από το ΠΔΕ προς τους Φορείς 

Λειτουργίας (ΥΠΕ) βάσει των προβλέψεων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, με πίστωση των 

λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Οι ενέργειες για τη διασφάλιση ομαλής χρηματοδότησης αποσκοπούν στην απρόσκοπτη εξέλιξη του 

φυσικού αντικειμένου και στην τήρηση της νομιμότητας στην καταβολή των πραγματικών ανειλημμένων  

υποχρεώσεων πληρωμών των ΥΠΕ. 
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Οι προβλεπόμενες ενέργειες για την ομαλή χρηματοδότηση μετά τις Αποφάσεις Ένταξης για την 

απρόσκοπτη εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και την τήρηση της νομιμότητας στην καταβολή των 

αμοιβών των εργαζομένων χωρίς καθυστερήσεις είναι: 

 Ορισμός των ΥΠΕ ως υπολόγοι φορείς της πράξης στην ΤτΕ που αφορά στο υποέργο ευθύνης 

τους, με απόφαση που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του διατάκτη της ΣΑΕΠ,  στην οποία 

εντάσσεται η πράξη.  

 Ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών για την αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού των 

ΥΠΕ 

 Οι χρηματοδοτήσεις- κατανομές του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εκδίδονται με αίτημα 

της ΕΥΔ μέσω του ΟΠΣ, σε συνέχεια αιτήματος του δικαιούχου το οποίο στηρίζεται στις προσεχείς 

ανάγκες πληρωμών των ΥΠΕ. Τα αιτήματα υπόκεινται στις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Η πρώτη «χρηματοδότηση – κατανομή έργων ΕΣΠΑ» ανέρχεται έως το 20% της 

προϋπολογισθείσας συγχρηματοδοτούμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης της κάθε 

απόφασης ένταξης. 

2. Κάθε επόμενη/ες «χρηματοδότηση/εις –κατανομή/ες έργων ΕΣΠΑ» ανέρχεται/ονται σε 

ποσό το οποίο, αθροιζόμενο με τυχόν αναπορρόφητους πόρους από την προηγούμενη/ες 

χρηματοδότηση/εις-κατανομή/ές, επαρκεί για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις πληρωμών 

των ΥΠΕ και για τις προσεχείς ανάγκες πληρωμών τουλάχιστον 6 μηνών από την έναρξη 

λειτουργίας τους, για τις ΤΟΜΥ που πραγματοποίησαν έναρξη. Το χρονικό αυτό διάστημα 

προσαρμόζεται (προς τα κάτω) στην περίοδο ολοκλήρωσης της πράξης στο πλαίσιο του 

ΠΕΠ. 

3. Τηρούνται από τις ΤΟΜΥ, την ΥΠΕ και την ΕΔΕΥΠΥ όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι των 

αποφάσεων ένταξης, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας των 

ΤΟΜΥ.  

4. Διατήρηση της λειτουργίας των ΤΟΜΥ 

Με τις διατάξεις του Ν.4486/2017 του Υπουργείου Υγείας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις 

μετάβασης από τις Τοπικές Ομάδες Υγείας στις Τοπικές Μονάδες Υγείας. 

 

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

1. Εμπλεκόμενοι φορείς – Σχήμα Διοίκησης 

Οι κατά αρμοδιότητα Υπηρεσίες με κατ’ αρμοδιότητα συμμετοχή στον σχεδιασμό της πολιτικής στην 

υλοποίηση του έργου ή της μεταρρύθμισης είναι 

 Το Υπουργείο Υγείας συνολικά και κατά κύριο λόγο οι παρακάτω οργανικές μονάδες:  
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o Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (εφαρμογή των πολιτικών/μεταρρυθμίσεων 

ΠΦΥ, σχετικό θεσμικό πλαίσιο) 

o Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων (υποστήριξη των ΝΠΔΔ των ΥΠΕ για 

την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, σχετικό θεσμικό πλαίσιο, δημοσίευση κεντρικά 

της Προκήρυξης για το προσωπικό όλων των ΥΠΕ για όλες τις ειδικότητες των μελών των 

ΤΟΜΥ) 

o Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & Υπηρεσιών (Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα για το ΠΔΕ για το Υπουργείο Υγείας) 

 Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ): Δικαιούχος της Πράξης 

 Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: Φορέας Λειτουργίας του Υποέργου 

 Οι ΤΟΜΥ (συγκροτούνται κατά μέγιστο ως 14 διεπιστημονικές Ομάδες ΤΟΜΥ και παρέχουν τις 

οριζόμενες υπηρεσίες ανάλογα με τις ειδικότητες που τις συγκροτούν). Στην ΤΟΜΥ ορίζεται 

Συντονιστής και η Ομάδα υπάγεται διοικητικά μέσω του Κέντρου Υγείας Αναφοράς, με το οποίο 

διασυνδέεται άμεσα, λειτουργικά και επιστημονικά, στην Υγειονομική Περιφέρεια.  

Οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων φορέων είναι: 

 Υποχρεώσεις του Υπουργείου Υγείας 

Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ασκεί την εποπτεία της πολιτικής σύμφωνα με το 

ΠΔ121/ 2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»  όπως ισχύει. Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου: 

 Έχει την ευθύνη για την συγγραφή προκήρυξης της πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού, την 

έγκριση από το ΑΣΕΠ, την έκδοση – δημοσίευση (Η Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών 

Προσώπων)και την ετοιμότητα της ηλεκτρονικής εφαρμογής που υποστηρίζει την υποβολή 

αιτήσεων προσωπικού.  

 Υποστηρίζει τις ΥΠΕ κατά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης σε θεσμικό επίπεδο (Δ/νση ΠΦΥ)για 

την απρόσκοπτη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με 

την ΕΔΕΥΠΥ, η Δ/νση ΠΦΥ ορίζει 2 άτομα τα οποία θα συνεργάζονται με την ΕΔΕΥΠΥ. 

Αναλυτικότερα: 

Η υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής από την Κεντρική Υπηρεσία αναφέρεται στην μέριμνα για 

ολοκλήρωση του θεσμικού και εφαρμοστικού πλαισίου, την έγκαιρη κατάλληλη έκδοση οδηγιών, 

ενημερωτικών εγγράφων όταν απαιτείται.Κατά την διάρκεια της συγχρηματοδοτούμενης λειτουργίας 

ακολουθούνται για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου οδηγίες για διαδικασίες 

συγκρότησης, εγκατάστασης - έναρξης και λειτουργίας των ΤΟΜΥ. Κατά την αρμοδιότητά τους, οι Δ/νσεις 

της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου υποστηρίζουν τις υπηρεσίες των ΥΠΕ, αν απαιτηθεί, κατά στάδια 

ενεργειών των ΥΠΕ όπως: 
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 την αξιολόγηση, επιλογή προσωπικού όπως στις Προκηρύξεις ορίζεται, επίλυση τυχόν ζητημάτων 

που θα ανακύπτουν σχετικά με υποβολή ενστάσεων εφ όσον από τις επιτροπές ενστάσεων 

υποβληθούν ερωτήματα, την κατάρτιση των συμβάσεων από τις ΥΠΕ, κλπ., 

 την σύνταξη και υπογραφή αποφάσεων συγκρότησης των Ομάδων (ειδικότερα ως προς το 

περιεχόμενο τους), τον καθορισμό των προϋποθέσεων τροποποίησης των αποφάσεων αυτών 

όπως και των ενεργειών μετά από ενδεχόμενη παραίτηση προσωπικού, διακοπής λειτουργίας 

ΤΟΜΥ, 

 την συνεργασία με την ΕΔΕΥΠΥ για τα  υποχρεωτικά περιλαμβανόμενα πεδία στα έντυπα του 

υποέργου όπως  την «έκθεση αυτοαξιολόγησης», 

 την εγγραφή του πληθυσμού ευθύνης της κάθε ΤΟΜΥ και κατά τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις 

των εγγραφών, 

 την καταχώριση/συγκέντρωση δεδομένων για την παρακολούθηση της εφαρμογής της 

μεταρρύθμισης 

 

 Υποχρεώσεις της ΕΔΕΥΠΥ  

Η παρακολούθηση και ο διοικητικός έλεγχος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου είναι 

ευθύνη του Δικαιούχου (ΕΔΕΥΠΥ) και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στο 

εγκεκριμένο ΤΔΠ όπως ισχύει, και στην παρούσα.  

Η ΕΔΕΥΠΥ στο πλαίσιο αυτό είναι υπεύθυνη για: 

 τον ορισμό Υπευθύνου Πράξης 

 τον ορισμό Υπευθύνου Υποέργου  (στέλεχος ΕΔΕΥΠΥ) 

 την ανταπόκριση στους όρους υλοποίησης της Πράξης και του Υποέργου με βάση το ισχύον 

εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και το 

εγκεκριμένο ΤΔΠ όπως ισχύει.  

 την εκτέλεση του υποέργου σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και την Απόφαση Ένταξης    

 τον προσδιορισμό του ύψους των αιτημάτων κατανομής χρηματοδότησης στους υπόλογους 

φορείς διαχείρισης ΠΔΕ τις ΥΠΕ σε σχέση με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου  

 την σύνταξη των ΤΔΠΠ και ΤΔΥ, τις προτάσεις αναθεώρησής τους, την υποβολή δηλώσεων 

δαπανών (ΜΔΔΔ) και αναφορών προόδου φυσικού αντικειμένου (ηλεκτρονικά και έντυπα), την 

συλλογή και διοικητική συναλήθευση των δικαιολογητικών-παραστατικών πληρωμών που 

διενεργούν οι ΥΠΕ στην ΕΑΠ κ.α. 

 την τήρηση του ΣΔΕ, την τήρηση αρχείου Πράξεων και Υποέργων. 
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 την πρωτοβουλία και συντονισμό των συνεργασιών που απαιτούνται με τη Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου και την διαρκή συνεργασία και υποστήριξη των ΥΠΕ για την ανταπόκριση όλων στις 

απαιτήσεις έναντι του πλαισίου διαχείρισης Πράξεων του ΕΣΠΑ 

 τη διαρκή παροχή οδηγιών στις ΥΠΕ και την κοινοποίηση της ΑΥΙΜ 

 την ενεργοποίηση έργου τεχνικού συμβούλου που θα υποστηρίξει τον δικαιούχο, τις ΥΠΕ και την 

Δ/νση ΠΦΥ στο πλαίσιο Πράξης του ΕΠ ΜΔΤ 

 την ανταπόκριση στους επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και 

ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα 

 τη διάθεση στην ΥΠΕ ενημερωτικών κειμένων για τη συγχρηματοδότηση της Πράξης από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που απευθύνονται προς τους 

εργαζόμενους στις ΤΟΜΥ και προς τον ωφελούμενο πληθυσμό  

Στο αρχείο του Δικαιούχου τηρούνται επίσης τα στοιχεία της εθνικής Προκήρυξης/Προκηρύξεων  

Πρόσληψης Προσωπικού, η έγκριση από ΑΣΕΠ, η δημοσιότητα, οι ηλεκτρονικοί προσωρινοί και τελικοί 

κατάλογοι προσληπτέων, οι αποφάσεις πρόσληψης, τα Πρακτικά αξιολόγησης των ενστάσεων, και οι 

ενστάσεις που υποβλήθηκαν όταν εξετάζονται κεντρικά από το Υπουργείο Υγείας (2η Προκήρυξη του  

2018) και η σχετική αλληλογραφία. 

 Υποχρεώσεις της ΥΠΕ  

Η ΥΠΕ είναι ο φορέας λειτουργίας του υποέργου και είναι υπεύθυνη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τα όσα εξειδικεύονται στο 

εγκεκριμένο ΤΔΠ όπως ισχύει, στο συνολικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο και στην παρούσα για τα εξής: 

1. Ορίζει Υπεύθυνο Υποέργου (στέλεχος ΥΠΕ) 

2. Ορίζει υπεύθυνο λογαριασμού (πληρωμών) έργου του ΠΔΕ 

3. Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού της 

ΥΠΕ σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας 

4. Τηρεί τις κείμενες διατάξεις για τη διαχείριση του λογαριασμού του έργου του ΠΔΕ  

5. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης, της ορθής λειτουργίας και της εποπτείας των ΤΟΜΥ. Η 

λειτουργία των ΤΟΜΥ καθορίζεται σύμφωνα με το Ν. 4461/2017 και το Ν. 4486/2917, το εθνικό 

πλαίσιο λειτουργίας τους και τους όρους της παρούσας 

6. Εκδίδει Απόφαση Συγκρότησης και υποβάλλει Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας και Δήλωση 

Ολοκλήρωσης Συγχρηματοδότησης της Λειτουργίας των ΤΟΜΥ, σύμφωνα με τα υποδείγματα   και 

τις οδηγίες της ΕΔΕΥΠΥ 

7. Διασφαλίζει την πρόσληψη του προσωπικού σύμφωνα με την προκήρυξη/ξεις – πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
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ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στο δε αρχείο της ΥΠΕ τηρούνται το 

σύνολο των στοιχείων της διαδικασίας πρόσληψης, όπως αποφάσεις πρόσληψης, παραιτήσεις κ.α 

και τα στοιχεία αξιολόγησης τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία ως η προκήρυξη ορίζει. 

8. Μεριμνά για την εύρεση και διασφάλιση της στέγασης για την απρόσκοπτη λειτουργία (όπως 

πάγιος εξοπλισμός, αναλώσιμα κ.λ.π.) των ΤΟΜΥ 

9. Προβαίνει σε ενέργειες για την διασφάλιση της υγιεινής και καθαριότητας των χώρων στέγασης 

των ΤΟΜΥ, για τη διάθεση εξοπλισμού , αναλωσίμων κλπ. 

10. Προβαίνει σε διαδικασίες για την πρόσκληση ενδιαφέροντος και τη μίσθωση κτηρίων για τη 

στέγαση των ΤΟΜΥ, όπου αυτό απαιτείται 

11. Αποστέλλει  τα στοιχεία παρακολούθησης φ.α. του κάθε Υποέργου στον Δικαιούχο (ΕΔΕΥΠΥ), 

σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα περιγράφονται στην παρούσα. 

12. Επιπλέον, η ΥΠΕ, για τις ανάγκες της συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ, διασφαλίζει την τήρηση 

των παρακάτω υποχρεώσεων:  

i. Μεριμνά για τη λογιστική παρακολούθηση του υποέργου των ΤΟΜΥ το οποίο υλοποιείται 

στην περιοχή ευθύνης της  

ii. Δημιουργεί και τηρεί αρχείο παρακολούθησης του υποέργου, διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο με 

όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη νομιμότητα κατάρτισης των συμβάσεων, την 

πραγματική απασχόληση, τις διενεργηθείσες άμεσες  δαπάνες καθ΄ όλη τη διάρκειά της 

και για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών μετά την ολοκλήρωσή της. Ειδικότερα στο φάκελο 

της πράξης πρέπει να τηρούνται τα πάσης φύσεως παραστατικά και δικαιολογητικά 

έγγραφα που τεκμηριώνουν το ύψος  απαίτησης δαπάνης, ανάληψης πόρων από τον 

λογαριασμό του έργου της ΤτΕ, και αυτά που αφορούν στις καταβληθείσες άμεσες 

δαπάνες ως νόμιμες και κανονικές και απαιτούνται για τους λογιστικούς ελέγχους.  

iii. Διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία για 

απασχολούμενους και δαπάνες, στην ΕΔΕΥΠΥ, στην ΕΥΔ και στα ελεγκτικά όργανα της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

iv. Αποδέχεται και ανταποκρίνεται, όπως και η ΕΔΕΥΠΥ, σε  επιτόπιους ελέγχους από όλα τα 

αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα με τον συντονισμό των ΕΥΔ των Ε.Π. 

 

 Υποχρεώσεις των ΤΟΜΥ 

Τα μέλη της κάθε ΤΟΜΥ είναι υπόχρεα στην τήρηση των οριζομένων στην αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-

2017 ΥΑ τρόπου λειτουργίας των ΤΟΜΥ και στην τήρηση των οριζομένων στο συνολικό θεσμικό πλαίσιο 

που διέπει τη λειτουργία των ΤΟΜΥ. Στο δε αρχείο των ΤΟΜΥ τηρούνται τα υπογεγραμμένα 

παρουσιολόγια, τα στοιχεία αλληλογραφίας με φορείς στην κοινότητα, φωτογραφίες από δράσεις στη 

κοινότητα, οι εκθέσεις κ.α. 
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2. Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου υποέργου 

2.1. Μηχανισμός παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου 

Προκειμένου για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου 

ορίζονται:  

 Υπεύθυνος Πράξης Δικαιούχου (Προϊστάμενη/ος Μονάδας Β ΕΔΕΥΠΥ) 

 Υπεύθυνος Υποέργου Δικαιούχου (στέλεχος Μονάδας Β ΕΔΕΥΠΥ)  

 Υπεύθυνος Υποέργου Φορέα Λειτουργίας (στέλεχος της ΥΠΕ) 

 Υπεύθυνος για το συντονισμό της λειτουργίας και δράσης της ΤΟΜΥ.  

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες έχουν ως κάτωθι: 

 Αρμοδιότητες του Υπευθύνου Πράξης Δικαιούχου (στέλεχος ΕΔΕΥΠΥ):Ο/Η υπεύθυνος/η 

Πράξης, υπάλληλος της ΕΔΕΥΠΥ αναλαμβάνει την ευθύνη του συντονισμού του συνόλου των 

υποέργων και συνυπογράφει τις λίστες αξιολόγησης και διοικητικού ελέγχου δικαιολογητικών 

(αριθμημένα έντυπα), την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των υποέργων, 

διακριτά και στο σύνολό τους, της υποβολής των σχετικών στοιχείων που απαιτούνται από το ΣΔΕ 

2014-2020 προς την ΕΥΔ, της επικοινωνίας με την ΕΥΔ για όποιο θέμα προκύπτει σχετικά με την 

Πράξη. 

 Αρμοδιότητες του Υπευθύνου Υποέργου Δικαιούχου (στέλεχος ΕΔΕΥΠΥ): Ο/Η υπεύθυνος/η 

Υποέργου, υπάλληλος της ΕΔΕΥΠΥ αναλαμβάνει την ευθύνη και συνυπογράφει τις λίστες αξιολόγησης 

και διοικητικού ελέγχου δικαιολογητικών (αριθμημένα έντυπα) την τήρηση του φακέλου υποέργου, 

την εισήγηση εγκρίσεων πληρωμών, την συγκέντρωση παραστατικών για την δήλωση δαπάνης στην 

ΕΥΔ., για τα Δελτία Επίτευξης Δεικτών της Πράξης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για την 

Παρακολούθηση του Έργου. Ο Υπεύθυνος υποέργου Δικαιούχου ορίζεται με απόφαση του 

οργάνου διοίκησης του δικαιούχου, η οποία αποστέλλεται στην ΕΥΔ με την υποβολή του 

ΤΔΥ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Αρμοδιότητες του Υπευθύνου Υποέργου Φορέα Λειτουργίας (στέλεχος ΥΠΕ): Ο/Η 

υπεύθυνος/η Υποέργου, υπάλληλος της ΥΠΕ αναλαμβάνει την ευθύνη συγκέντρωσης στοιχείων από 

τις ΤΟΜΥ, τηρεί τον φάκελο υποέργου, μεριμνά και υποστηρίζει τις ΤΟΜΥ και τις Υπηρεσίες της ΥΠΕ 

για τη σύνταξη των «Παραδοτέων» τα οποία αποστέλλει στην ΕΔΕΥΠΥ. Επιπρόσθετα, μεριμνά για την 

συγκέντρωση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής και των Μισθοδοτικών Καταστάσεων, την 

κατάρτιση των Λογιστικών Καταστάσεων και την (μηνιαία) αποστολή τους στην ΕΔΕΥΠΥ από την 

αρμόδια οικονομική υπηρεσία της ΥΠΕ, εκτιμά  με την υποστήριξη της ΕΔΕΥΠΥ το ύψος για κάθε 

αίτημα πίστωσης/κατανομής χρηματοδότησης του ΠΔΕ και έχει την πρωτοβουλία για την 

αλληλογραφία για το έργο όπως απορρέει από την παρούσα απόφαση και τις ανάγκες ομαλής 
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υλοποίησης του υποέργου. Επιπλέον, ο/η υπεύθυνος/η Έργου και Υποέργων, υπάλληλος της ΥΠΕ 

βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τους συντονιστές των ΤΟΜΥ προκειμένου να αντιμετωπίζονται 

ενδεχόμενες τεχνικές και άλλες δυσλειτουργίες. 

 Υποχρεώσεις του Υπευθύνου για το συντονισμό της λειτουργίας και δράσης της ΤΟΜΥ: 

Υπογράφει τα έγγραφα που συντάσσονται από τους διοικητικούς υπαλλήλους των ΤΟΜΥ και αφορούν 

τη λειτουργία της, βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με την ΥΠΕ και το Δ/ντή του ΚΥ 

Αναφοράς, προκειμένου να παρέχονται απρόσκοπτα οι υπηρεσίες της ΤΟΜΥ στον πληθυσμό. 

Συνυπογράφει το συγκεντρωτικό μηνιαίο παρουσιολόγιο και μεριμνά για προγραμματισμό ενεργειών, 

δράσεων στην κοινότητα, για τη συγγραφή από την ΤΟΜΥ των εκθέσεων Αυτοαξιολόγησης. 

Η παρακολούθηση και ο διοικητικός έλεγχος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου κατά τα 

ανωτέρω είναι ευθύνη του Δικαιούχου και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ ΕΣΠΑ 

2014-2020 και λοιπές κείμενες διατάξεις.  

Η ΕΔΕΥΠΥ με αρμόδια την Μονάδα Β (Δικαιούχος) προβαίνει σε παρακολούθηση της υλοποίησης 

του φυσικού αντικειμένου και διοικητικό έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και εγγράφων που 

περιγράφονται στην ενότητα Α.2.5 με τη συμπλήρωση καταλόγου - λίστα ελέγχου (CheckList), στον οποίο 

καταγράφονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση ένταξης ως ισχύει, την παρούσα, το ΣΔΕ 

ΕΣΠΑ 2014-2020 και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο διοικητικός έλεγχος συνίσταται στην εξέταση όλων των 

αποδεικτικών στοιχείων τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Η λίστα ελέγχου 

συμπληρώνεται από το οριζόμενο στέλεχος της Μονάδας Β υπεύθυνο υποέργου και υπογράφεται από το 

οριζόμενο στέλεχος της Μονάδας Β υπεύθυνο υποέργου, τον Προϊστάμενο της Μονάδας Β (Υπεύθυνος 

Πράξης) και τον Προϊστάμενο της ΕΔΕΥΠΥ. Η υποβολή, αξιολόγηση και ο έλεγχος των στοιχείων 

παρακολούθησης αποτελούν διαδικασίες αναφοράς για την πρόοδο της υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου και λαμβάνονται υπόψη στις πληρωμές ΠΔΕ στις ΥΠΕ. Τα στοιχεία ελέγχονται με τη 

συμπλήρωση καταλόγου - λίστα ελέγχου (CheckList) τουλάχιστον ως προς: 

 Ότι υποβλήθηκαν από την ΥΠΕ υπογραφόμενα ως ορίζεται. 

 Ότι περιλαμβάνουν επαρκές περιεχόμενο (το ελάχιστο όπως ορίζεται στα υποδείγματα που 

επισυνάπτονται στην ΑΥμΙΜ) 

 Ότι συνοδεύονται από τα περιγραφόμενα συνημμένα (νομιμότητας ενεργειών π.χ. συμβάσεις με 

το προσωπικό) 

 Ότι συναληθεύονται μεταξύ τους και δεν περιλαμβάνουν συγκρουόμενες πληροφορίες. 

 Ότι συναληθεύονται με τα οικονομικά στοιχεία μισθοδοσιών που παρέχει η ΥΠΕ και η ΕΑΠ 

Με μέριμνα της ΕΔΕΥΠΥ, στην ΕΥΔ αποστέλλονται τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και ο υπογραφόμενος από 

τον υπεύθυνο υποέργου, Προϊστάμενο Μονάδας Β, Προϊστάμενο ΕΔΕΥΠΥ, κατάλογος-λίστα ελέγχου. 
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Ειδικότερα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου που  

αποστέλλονται στην ΕΔΕΥΠΥ από την ΥΠΕ, πληρούν τα κάτωθι προκειμένου για το παραδεκτό της 

υποβολής τους: 

- 1ο - Απόφαση συγκρότησης ΤΟΜΥ 

Είναι παραδεκτή αρκεί να συμπληρώνεται και υπογράφεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα. Τελικός υπογράφων ο Διοικητής της ΥΠΕ 

- 2ο - Δήλωση έναρξης λειτουργίας παροχής υπηρεσιών αριθμού ΤΟΜΥ 

Είναι παραδεκτή αρκεί να συμπληρώνεται και υπογράφεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα. Τελικός υπογράφων ο Διοικητής της ΥΠΕ 

- 3ο Μηνιαίο (συγκεντρωτικό) παρουσιολόγιο προσωπικού  

Είναι παραδεκτό αρκεί να συμπληρώνεται και υπογράφεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα, ως ορίζεται ανωτέρω στην ενότητα 2.5.  

4ο Έκθεση Αυτοαξιολόγησης εκάστης ΤΟΜΥ. Οι εκθέσεις υπογράφονται από τον Συντονιστή της 

ΤΟΜΥ και τον Δ/ντη του Κέντρου Υγείας αναφοράς 

Η ΥΠΕ υποχρεούται να συγκεντρώνει τα στοιχεία παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου μέσα στα 

χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα. Η ΕΔΕΥΠΥ με το μηχανισμό που ανωτέρω 

περιγράφηκε συμπληρώνει τον κατάλογο-λίστα ελέγχου, αξιολογώντας στοιχεία της υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου, κ.α. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, η Μονάδα Β αρμοδίως προτείνει 

διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες. Σε αυτή την περίπτωση, συντάσσει και αποστέλλει στις ΥΠΕ σχετική 

επιστολή όπου περιγράφονται με σαφήνεια οι συστάσεις της. Σε περίπτωση απόρριψης, ως απαράδεκτου, 

στοιχείου παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, αποστέλλεται η αρνητική λίστα ελέγχου που 

περιλαμβάνει τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει το σχετικό στοιχείο από τους όρους της παρούσας. 

3. Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου – Διασφάλιση Διαδρομής Ελέγχου 

Για την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου ακολουθούνται τα οριζόμενα στο ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 – 

2020.  

Η υποβολή των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:  

1. Μηνιαίο (συγκεντρωτικό) παρουσιολόγιο προσωπικού. Στο έντυπο βεβαιώνεται  η απασχόληση 

προσωπικού των ΤΟΜΥ ενός υποέργου όπως αυτή προκύπτει από τα ημερήσια ή εβδομαδιαία 

παρουσιολόγια που τηρούνται στην έδρα κάθε ΤΟΜΥ με ευθύνη του ορισθέντα Συντονιστή. Το 

μηνιαίο παρουσιολόγιο συνυπογράφεται από την αρμόδια Δ/νση πιστοποίησης της απασχόλησης και 

την  αρμόδια Δ/νση για την έκδοση της μισθοδοσίας  
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2. Μισθοδοτική κατάσταση που εκδίδεται για την καταβολή των μισθών όπου εμφανίζονται οι μικτές 

αποδοχές, οι αντίστοιχες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τα τυχόν επιδόματα που προβλέπονται 

από το θεσμικό πλαίσιο,  

3. Απόδειξη υποβολής Μισθολογικών Καταστάσεων Ενιαίας Αρχής Πληρωμής,  

4. Σχετικές ηλεκτρονικές αποστολές  «ενημέρωση θέσης»  της ΕΑΠ  

Στα πεδία στοιχείων των παραστατικών του ΔΔΔ καταχωρούνται τα στοιχεία της Μισθοδοτικής 

Κατάστασης (παραστατικό Αναδόχου) και της απόδειξης υποβολής Μισθολογικών Καταστάσεων Ενιαίας 

Αρχής Πληρωμής (παραστατικό Δικαιούχου) σύμφωνα με το «Υπόδειγμα συμπλήρωσης παραστατικών 

πληρωμής από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)», το οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 

http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/YPODEIGMA_SYMPLHR_PARASTAT_EAP_280717.pdf 

Για τις πληρωμές δαπανών με χρήση Επιλογής Απλοποιημένου Κόστους (ΕΑΚ) απαιτούνται τα οριζόμενα 

στο εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο.  

Τα παραπάνω στοιχεία παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου μαζί με το Μηνιαίο Παρουσιολόγιο 

και την λίστα ελέγχου της ΕΔΕΥΠΥ 

 θα τηρούνται σε φάκελο υποέργου που θα τηρεί κάθε ΥΠΕ  

 θα αποστέλλονται στην ΕΔΕΥΠΥ ώστε να ελέγχονται για τους προβλεπόμενους διοικητικούς και 

λοιπούς ελέγχους σύμφωνα με το παρόν. 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Έλεγχος και Παρακολούθηση 

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών της 

παρούσας, τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ 2014-2020, 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό: 

α) Την τήρηση των εφαρμοζόμενων εθνικών και ενωσιακών διατάξεων 

β) Την εφαρμογή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορθότητα και κανονικότητα των δαπανών 

που δηλώνονται στο πλαίσιο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος  

γ) Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγησή τους 

δ) Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων 

ε) Την αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής 

παράβασης. 

http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/YPODEIGMA_SYMPLHR_PARASTAT_EAP_280717.pdf
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στ) Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ των Ε.Π. του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 και ιδίως μέσω της διατήρησης εγγράφων στο κατάλληλο επίπεδο. 

2. Επίπεδο-είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα.  

Προς τους Φορείς Λειτουργίας: 

Διοικητικός έλεγχος ο οποίος διενεργείται από τον Δικαιούχο πριν τη δήλωση δαπανών στην αρμόδια 

ΕΥΔ. Στο πλαίσιο αυτό,  ο δικαιούχος δύναται να μεταβαίνει για περαιτέρω στοιχεία επί τόπου στις ΥΠΕ 

ή και στους χώρους λειτουργίας των ΤΟΜΥ. 

Προς τους Φορείς Λειτουργίας και τον Δικαιούχο 

Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες διενεργούνται από την ΕΥΔ ΠΕΠ,  σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται από το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Λοιποί Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις 

α) Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης. 

β) Έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Ν.4314/2014, όπως αυτός ισχύει, και με το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων από τα οποία συγχρηματοδοτείται η δράση/πράξη. 

γ) Έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. 

3. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις καθώς και οι έλεγχοι συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των 

συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνει ο Δικαιούχος 

σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, καθώς και της συμμόρφωσης των συμμετεχόντων με 

τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης.  

4. Οι Φορείς Λειτουργίας (ΥΠΕ) τηρούν όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία για τους 

απασχολούμενους, την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου και τις δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο ΣΔΕ για τα έργα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα διαθέτουν, εφόσον ζητηθούν, στην ΕΔΕΥΠΥ, 

στις ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ και ΠΕΠ και στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

5. Αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά 

Εάν μετά από διοικητική ή επιτόπια επαλήθευση, η ΕΥΔ του οικείου Ε.Π. διαπιστώσει τη μη τήρηση 

των υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα ή και τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις 

ένταξης, αναζητεί τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά, τηρώντας τα οριζόμενα στο 
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Ν.4314/2014 όπως ισχύει, το ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020 για το ΠΔΕ, καθώς και την εθνική νομοθεσία για 

τα ΝΠΔΔ.  

 

2. Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πράξης πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας, 

όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-117 και Παράρτημα ΧΙΙ) της 

Προγραμματικής  Περιόδου 2014-2020. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές 

διάχυσης της πληροφόρησης και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε 

πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών 

πληροφοριών. Ο Δικαιούχος και οι Φορείς Λειτουργίας (ΥΠΕ) υποχρεούνται να τηρούν τις απαιτήσεις των 

Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Παράρτημα «Υποχρεώσεις 

Δικαιούχων» της απόφασης Ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (ΣΔΕ). Για το σκοπό αυτό η ΕΔΕΥΠΥ θα αποστείλει στις ΥΠΕ οδηγίες για την τήρηση 

κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας, και μεταξύ άλλων υπόδειγμα «πινακίδας» και σχετικές οδηγίες 

αυτής (μακέτα, υλικά κατασκευής κ.α) για την ανάρτηση της στον χώρο στέγασης της κάθε ΤΟΜΥ. 

Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Ν.2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της 

εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των Καν. 1303/2013 και 1304/2013.  

 

 

 

H Προϊσταμένη της 

Μονάδας Β 

Η Προϊσταμένη της 

ΕΔΕΥΠΥ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Mαρία Καθαράκη Φωτεινή Δαλαβέρη ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Η αριθ. 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694/16-11-2017 (ΦΕΚ 4114/Β/24-11-2017) ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασία - 

Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), 

συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

(ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια με 

αριθμό  92805/6.9.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4079/Β/17-09-2018) 

2. Πίνακας 1 Στοιχεία των 2 συγκροτημένων ΤΟΜΥ που λειτουργούν 

3. Υπόδειγμα Σύμβασης ΙΔΟΧ 

4. Υπόδειγμα Απόφασης Συγκρότησης ΤΟΜΥ 

5. Υπόδειγμα Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας ΤΟΜΥ 

6. Μηνιαίο (Συγκεντρωτικό) Παρουσιολόγιο 

7. Υπόδειγμα Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης ΤΟΜΥ 

 

Πίνακας Αποδεκτών : 

 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου 

 Υπόψη Διοικητή 
 Υπόψη Υπεύθυνου υποέργου και αντικαταστάτη του 

 Υπόψη Διευθύνσεων ΥΠΕ 

 

 

Κοινοποιήσεις: 

 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

o Γραφείο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα 

o ΕΥΣΕ, Νίκης 10, 10180 Αθήνα 

o ΕΥΣΕΚΤ, Κοραή 4, 10564 Αθήνα 

 
 

 
Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονική αποστολή): 

 
 Γραφείο Υπουργού Υγείας 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 

 Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 

 Γενικές Δ/νσεις Υπουργείου Υγείας (με κοινοποίηση στο σύνολο των διευθύνσεων αρμοδιότητάς 

τους) 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Μονάδα Β 
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