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ΣΧΕΤ:

Καταγραφή έργων / ενεργειών φορέων Τ.Α. για την αντιμετώπιση της COVID-19
πανδημίας.
Το 44399/15-04-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ.

Με το ως άνω έγγραφο και στο πλαίσιο της έγκρισης του αιτήματος προς την ΕΕ για αξιοποίηση
πόρων από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), ζητείται η άμεση
καταγραφή των έργων / ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί για την άμεση αντιμετώπιση της Covid19 πανδημίας από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί, παρακαλούνται οι
οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων, των Περιφερειών, των Συνδέσμων, της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενοτήτων
Δήμων (ΠΕΔ) και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) να μας
υποδείξουν έργα / ενέργειες καταχωρημένα ανά φορέα υλοποίησης / ανάθεσης, σύμβαση και
διαδικασία ανάθεσης, συμπληρώνοντας τον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΕΕ, τον οποίο θα αποστείλουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΔΟΙΚΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: lgsdata@ypes.gr.
Τα έργα που θα αποτυπωθούν στον πίνακα, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 η υλοποίησή τους να έχει ξεκινήσει μετά τις 11/3/2020,
 να έχουν ολοκληρωθεί ή η ολοκλήρωσή τους ως προς το φυσικό και οικονομικό τους
αντικείμενο να προβλέπεται έως τις 30/11/2022,
 να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλους πόρους της ΕΕ και
 να έχουν ως αντικείμενο την άμεση βοήθεια στον πληττόμενο πληθυσμό και τον
περιορισμό διάδοσης της νόσου, και ειδικότερα να αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.
Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων:
1. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) του κάθε ΟΤΑ - δήμου ή περιφέρειαςυποχρεούται να μεριμνήσει για την υποβολή του πίνακα 2 συμπληρωμένου με τα στοιχεία
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έργων και ενεργειών του ΟΤΑ και των νομικών προσώπων του (συμπεριλαμβανομένων των
σχολικών επιτροπών).
2. Οι ΠΟΥ των Συνδέσμων, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ, των ΠΕΔ και της ΕΕΤΑΑ θα μεριμνήσουν για την
υποβολή του πίνακα 2 με τα στοιχεία έργων και ενεργειών των φορέων τους.
Προθεσμία υποβολής στοιχείων: Λόγω των ιδιαίτερα πιεστικών προθεσμιών παρακαλούνται οι
φορείς να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία αυστηρά έως τις 22 Ιουνίου 2021 μαζί με το
μηνιαίο αρχείο που αποστέλλεται στο πλαίσιο της διακριτής παρακολούθησης των δαπανών των
ΟΤΑ λόγω COVID-19.
Λήψη αρχείου προς συμπλήρωση: Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα https://www.ypes.gr/eggrafa/, από όπου οι φορείς της
Αυτοδιοίκησης μπορούν να λάβουν το αρχείο «ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΤΑΕΕ.xls», το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν.
Για θέματα περιεχομένου του πίνακα 2 και επιλεξιμότητας των δαπανών, παρακαλούμε
απευθυνθείτε στις :
- Μ. Βεντούρη, 210 3742020 (mventouri@mnec.gr)
- Α. Παναγοπούλου, 210 3742055 (a.panagopoulou@mnec.gr)
- Δ. Παπάντου, 210 3742084 (dpapantou@mnec.gr)
Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Συνημμένα:
- Ένα (1) αρχείο προς συμπλήρωση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δήμοι και Περιφέρειες της Χώρας (με την παράκληση να ενημερώσουν επίσης τους
συνδέσμους όπου συμμετέχουν και είτε έχουν αναλάβει την οικονομική τους διαχείριση είτε η
έδρα τους είναι εντός των διοικητικών ορίων του ΟΤΑ).
2. Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης της χώρας
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
4. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
5. Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Υπόψη: Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
Εθνική Αρχή Συντονισμού
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
(dpapantou@mnec.gr )
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Αν. Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Παράρτημα: Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δράσεις
Ιατρική βοήθεια, περιλαμβανομένων φαρμάκων, υλικού και ιατρικών συσκευών (ενδεικτικά
αναπνευστήρες, κλίνες), κόστος λειτουργίας υποδομών υγειονομικής περίθαλψης ή
πολιτικής προστασίας, εργαστηριακές αναλύσεις
Εξοπλισμό προσωπικής προστασίας
Ειδική βοήθεια στον πληθυσμό και σε ευάλωτες ομάδες, ενδεικτικά:
 Ενίσχυση κρατικών, περιφερειακών ή τοπικών δομών για την αντιμετώπιση των
κοινωνικών και ψυχολογικών συνεπειών της πανδημίας και των μέτρων
περιορισμού της (ενδεικτικά: τηλεφωνικές γραμμές και κέντρα για θύματα
ενδοοικογενειακής βίας, άμεσες κλήσεις για επείγοντα ιατρικά ραντεβού, δομές
φροντίδας παιδιών κλπ)
 Στοχευμένες δράσεις για την προστασία των ατόμων που διαμένουν σε
προσφυγικούς καταυλισμούς.
 Υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι για ηλικιωμένους (πχ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ).
 Νέα κέντρα αστέγων.
 Ειδική φροντίδα σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι Ρομά (μάσκες, αντισηπτικά,
ενημερωτικές εκστρατείες κλπ)
 Δράσεις για την προστασία των χρηστών ουσιών από την πανδημία.
 Παροχή φαγητού σε ευάλωτες ομάδες ή σε άτομα σε καραντίνα.
 Παροχή υπηρεσιών σε άτομα με ιατρική εντολή να αυτοαπομονωθούν
Υποστήριξη επιχειρησιακής ετοιμότητας προσωπικού υπηρεσιών υγείας και υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης.
Ανάπτυξη εμβολίων ή φαρμάκων
Ενίσχυση ικανότητας σχεδιασμού ετοιμότητας και σχετικής με αυτήν επικοινωνιακής
δραστηριότητας, ενδεικτικά:
 Εθνική Στρατηγική Δημόσιας Υγείας με έμφαση στους λοιμογόνους παράγοντες (όπως
SARS-CoV-2)
o Φάση Α’ (παρούσα): Άμεση αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης με τον
περιορισμό των κρουσμάτων και τον έλεγχο της διασποράς στην κοινότητα
(π.χ. testing)
o Φάση Β’ (βραχυπρόθεσμα): Αντιμετώπιση πιθανής επερχόμενης έξαρσης της
επιδημίας CΟVID-19 με εκπόνηση σχεδίου ανάκαμψης
o Φάση Γ’ (μακροπρόθεσμα): Θωράκιση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας με το
σύνολο των απαιτούμενων διοικητικών διεργασιών και διατομεακών
συνεργασιών, τόσο εγκαρσίως μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και
συναρμόδιων Υπουργείων, όσο και καθέτως από το Υπουργείο Υγείας και των
υπηρεσιών δημοσίας υγείας όλων των βαθμίδων, έως και τον μικρότερο
οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
 Εκστρατείες ενημέρωσης για την COVID-19 πανδημία σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.
 Δημιουργία και λειτουργία της πλατφόρμας www.gov.gr
 Υπηρεσία SMS 13033 για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών κατά την διάρκεια του
lockdown
Υγιεινή και απολύμανση κτηρίων και εγκαταστάσεων
Υγειονομικοί Έλεγχοι περιλαμβανομένων των συνοριακών
Εκπόνηση σχεδίων δράσης για την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου, ενδεικτικά:
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Σχέδιο για την αποφυγή συνωστισμού στα ΜΜΜ
Σχεδιασμός πρωτοκόλλου διαχείρισης κρούσματος σε χώρους εργασίας
Σχεδιασμός και εφαρμογή πρωτοκόλλου διαχείρισης κρούσματος στους
δημόσιους φορείς (COVID SHIELD certification)
10. Συναφείς πρόσθετες δαπάνες προσωπικού
11. Άλλα προσδιοριζόμενα κόστη, ενδεικτικά:
 Προμήθεια και λειτουργία ασθενοφόρων
 Προμήθεια εκτυπωτών 3d printers για την εκτύπωση μασκών και άλλων μέσων
προστασίας
 Αύξηση παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων λόγω συνθηκών που
διαμορφώθηκαν εξαιτίας του Covid-19.
 Προσαρμογή χώρων υποδοχής κοινού σε δημόσια κτίρια για την προστασία
των υπαλλήλων και των πολιτών (πχ γυάλινα ή plexiglas διαχωριστικά σε
γραφεία υποδοχής, φίλτρα κλιματιστικών, βελτιώσεις στα συστήματα
εξαερισμού κλπ)
 Αύξηση των ψυκτικών θαλάμων σε νοσοκομεία και νεκροταφεία
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