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Κοινωνικές υπηρεσίες ΔήμωνΚοινωνικές υπηρεσίες Δήμων

n Ολοκληρώνονται δράσεις ΕΣΠΑ 2014-20: κοινωνικά 
παντοπωλεία / φαρμακεία, συσσίτια, υπνωτήρια, 
ΚΗΦΗ, ανοικτά κέντρα ημέρας αστέγων, κέντρα 
κοινότητας με παραρτήματα ρομά, μεταναστών κ.α.

n Σχεδιασμός νέου ΕΣΠΑ 2021-27: δύο γενικοί στόχοι 
«Κοινωνική Ευρώπη», «Ευρώπη κοντά στους πολίτες». 
13 Π.Ε.Π. (1/3 ΕΣΠΑ), ΤΕΒΑ

n Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: 
Προτεραιότητες: ψηφιοποίηση και αύξηση της 
παραγωγικότητας, αντιμετώπιση των ανισοτήτων
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Κοινωνικές υπηρεσίες ΔήμωνΚοινωνικές υπηρεσίες Δήμων

n Ενσωμάτωση Β.σ.Σ. στις κοινωνικές υπηρεσίες των 
δήμων

n Κέντρα κοινότητας (συνέχιση;;)
n Αναβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών λόγω πανδημίας
n Κατανομή αρμοδιοτήτων: Δήμοι, ΝΠΔΔ, κοινωφελείς 

επιχειρήσεις
n Αξιολόγηση εμπειρίας, επισήμανση ελλείψεων και 

αδυναμιών, αξιοποίηση στοιχείων, ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα, αναδιοργάνωση !!!!!

3



Ταμείο Ανάκαμψης Ταμείο Ανάκαμψης ππρόταση ΚΕΔΕ : Στρόταση ΚΕΔΕ : Στήήρριξηιξη κοινωνική κοινωνικήςς  
συνοχήσυνοχήςς - αναβάθμιση κοινωνικών δομών - αναβάθμιση κοινωνικών δομών

n Δημιουργία Πανελλήνιου Δικτύου Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 

n Αναβάθμιση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας & 
Πρόνοιας

n Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας - εργασίας 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

n Κτίρια, εξοπλισμοί, ψηφιακές πλατφόρμες, κατάρτιση
n Εκτιμώμενο κόστος: 800 εκατ. - 1,2 δισ. €
n Έναρξη 2022

4



Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύηςΠρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης
για για τητηνν  Τ.Α.Τ.Α. "Αντώνης Τρίτσης" "Αντώνης Τρίτσης"

n Δικαιούχοι: ΟΤΑ α΄- β΄βαθμού, νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, 
σύνδεσμοι

n Περιεχόμενο: έργα, μελέτες, προμήθειες, υπηρεσίες
n Προϋπολογισμός: 2,5 δις € από δάνεια Τ.Π.Δ. και ΕτΕπ
n Χρηματοδότηση: σύναψη δανείων δικαιούχων με 

Τ.Π.Δ., πληρωμή τους από το Π.Δ.Ε. του ΥΠ.ΕΣ.
n Διάρκεια: 2020 - 2023
n Φορέας διαχείρισης: Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ. eyde.ypes.gr
n Υλοποίηση: δημοσίευση προσκλήσεων προς τους 

δικαιούχους, κριτήρια αξιολόγησης
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ΆξονεςΆξονες  προτεραιότηταςπροτεραιότητας

n Πολιτική προστασία (εξοπλισμός, μέσα, διοικητική ικανότητα), 
προστασία δημόσιας υγείας (κορωνοϊός), τεχνική βοήθεια

n Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων: έργα 
υποδομής, ενίσχυση διοικητικής ικανότητας

n Περιβάλλον: βιώσιμη ανάπτυξη, διαχείριση υδάτων, υγρών και 
στερεών αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, Α.Π.Ε. 

n Ψηφιακή σύγκλιση: έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες με εφαρμογή 
στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των 
πολιτών, Τ.Π.Ε., «έξυπνες πόλεις»

n Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη: εφαρμογή προγραμμάτων 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για τους πολίτες και για 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

n Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός, αθλητισμός: ανέγερση 
σχολείων, δημοτική περιουσία
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Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύηςΠρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης
για για τητηνν  Τ.Α.Τ.Α. "Αντώνης Τρίτσης" "Αντώνης Τρίτσης"

Στις προσκλήσεις εξειδικεύονται οι άξονες προτεραιότητας και οι 
δράσεις ανά ομάδες δικαιούχων ή / και περιοχές, ορίζεται ο 
προϋπολογισμός και ειδικότερα κριτήρια ή όροι για την ένταξη και 
επιλεξιμότητα των προτάσεων.
Ακολουθεί απόφαση ένταξης και υπογραφή δανείου με Τ.Π.Δ., 
προκαταβολή, εκταμίευση με δικαιολογητικά, πληρωμές από 
ΥΠ.ΕΣ. προς Ταμείο.

Ν. 4509/17, άρθρα 69 και 71, ΚΥΑ 22766, ΦΕΚ 1386 β΄, 14/04/20
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Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύηςΠρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης
για για τητηνν  Τ.Α.Τ.Α. "Αντώνης Τρίτσης" "Αντώνης Τρίτσης"

n Άμεση χρηματοδότηση ΟΤΑ για έκτακτες ανάγκες: 
πολιτική προστασία, δημόσια υγεία, δράσεις κοινωνικής 
συνοχής και αλληλεγγύης. Κ.Υ.Α. Υπουργών ΟΙΚ., ΕΣ, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
n Προϋπολογισμός: 100.000.000 €
n Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, 
τεκμηριωμένα αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης για την 
προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων.
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Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύηςΠρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης
για για τητηνν  Τ.Α.Τ.Α. "Αντώνης Τρίτσης" "Αντώνης Τρίτσης"

Υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων
n Τεχνική βοήθεια γενικά, ωρίμανση αιτημάτων ειδικά
n Λειτουργία helpdesk από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ
n Σεμινάρια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
n Επιμορφωτικές ημερίδες
n Εκπόνηση οδηγών και προτύπων
n Στις προσκλήσεις ορίζεται ο προϋπολογισμός τους
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Συνολικός προϋπολογισμός Εκατ. €

Έργα ύδρευσης και διαχείρισης αστικών λυμάτων 500
Αξιοποίηση Α.Π.Ε. στα παραπάνω 150
Στερεά απόβλητα 220
Αγροτική οδοποιία 70
Μελέτες έργων, αντισεισμική προστασία, συντήρηση 
δημοτικών ανοιχτών χώρων

180

Αστική αναζωογόνηση, προστασία - αξιοποίηση  κτιρίων, 
ανάπτυξη υποδομών τεχνολογίας και ηλεκτροκίνησης, 
μετατροπή αστικών κέντρων σε “έξυπνες πόλεις”

730

Έργα Φιλόδημου 650
Σύνολο 2,5 δις

Προσκλήσεις 1.850
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ΠρΠροσκλήσειςοσκλήσεις "Αντώνης Τρίτσης" "Αντώνης Τρίτσης"

Έργα ύδρευσης 300 εκατ. €.: αντικατάσταση παλιών δικτύων ύδρευσης, 
σύγχρονες μέθοδοι εξοικονόμησης νερού.
Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων 200 εκατ. €: αναβάθμιση ΒΙΟΚΑ, 
νέα δίκτυα αποχέτευσης, νέοι ΒΙΟΚΑ σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων.
Αξιοποίηση ΑΠΕ σε υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης - αποχέτευσης: 150 εκατ. €
Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, 220 εκατ. €: γωνιές 
ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, διαχείριση βιοαποβλήτων.
Έργα αγροτικής οδοποιίας: 70 εκατ. €
Ανοιχτοί χώροι 40 εκατ. €: αναβάθμιση αθλητικών υποδομών, χώρων αναψυχής 
για παιδιά, ελεύθερη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις ακτές.
Μελέτες 100 εκατ. €: δήμοι με σοβαρές ελλείψεις στις τεχνικές υπηρεσίες
Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021 50 εκατ. €: μουσεία, εκθέσεις, ψηφιοποίηση 
αρχείων, εκπαιδευτικές δράσεις κ.α.
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n Μελέτες - έργα 40 εκατ. € για αντισεισμική προστασία σχολείων, δημοτικών 
κτιρίων, συνεργασία με ΟΑΣΠ.

n Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος 300 εκατ. €: εμβληματικά κτίρια στους 
δήμους, αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής στέγης.

n Έργα αστικής αναζωογόνησης 300 εκατ. €, στους αστικούς δήμους, 
εντάσσονται δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης στις γειτονιές, δράσεις για τα 
αδέσποτα ζώα.

n Ηλεκτροκίνηση 120 εκατ. €: αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, προμήθεια 
σταθμών φόρτισης

n Έξυπνες πόλεις 130 εκατ. €: μέτρα και συστήματα πρόληψης- 
παρακολούθησης - ελέγχου για Πολιτική Προστασία και Ασφάλεια. Έξυπνα 
συστήματα και εφαρμογές στην κινητικότητα, στάθμευση, κυκλοφορία και 
ηλεκτροκίνηση. Εξυπηρέτηση πολιτών με ψηφιακές εφαρμογές και 
συστήματα. Υποστήριξη τοπικού θεματικού τουρισμού, έξυπνα συστήματα 
ανάδειξης πολιτισμού - τουρισμού. Μείωση ενεργειακής σπατάλης 
συσκευές - εξοπλισμοί, έξυπνοι φωτισμοί.
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ΠρΠροσκλήσειςοσκλήσεις  ««Αντώνης ΤρίτσηςΑντώνης Τρίτσης» » 
ενημέρωση 8/12ενημέρωση 8/12//2020

n Σύνολο 13 προσκλήσεις
n Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις για 13 

προσκλήσεις και μία οριζόντια (13/11/20)
n Οδηγίες & υπολογισμός καθαρών εσόδων 

(4/10/20)
n Υποδείγματα διαχειριστικής ικανότητας 

(4/10/20)
n 93 εντάξεις έργων από 30/9/20 έως 2/12/20
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Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το 
σύνολο των προσκλήσεωνσύνολο των προσκλήσεων

n Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω. 
n Αρχαιολογικές έρευνες - εργασίες - επίβλεψη. 
n Παρεμβάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης ΑΠΕ και 

ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Φ/Β στη στέγη του κτιρίου), με 
επιλέξιμη δαπάνη έως 15% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου. 

n Εφόσον πρόκειται για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια είναι υποχρεωτική 
η εφαρμογή ΑΠΕ και ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. 

n Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης του Δικαιούχου, σε ποσό έως 5.000 €. 

n Κάλυψη διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες 
επίβλεψης και διαχείρισης έργου, στην περίπτωση δικαιούχων που δεν 
διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια. Η κάλυψη του κόστους αυτού 
δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.
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Πρόσκληση ΑΤ 11: Αντισεισμική προστασίαΠρόσκληση ΑΤ 11: Αντισεισμική προστασία
Δικαιούχοι ΔήμοιΔικαιούχοι Δήμοι

n Εκπόνηση προγράμματος πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού 
ελέγχου κρίσιμων υποδομών (σχολεία, ΚΑΠΗ, δημαρχεία, κτίρια), 
προδιαγραφές Ο.Α.Σ.Π.

n Εκπόνηση μελέτης αποτίμησης - ανασχεδιασμού (στατική επάρκεια) και 
τευχών δημοπράτησης για τις υποδομές που θα επιλεγούν με σχετική 
έκθεση τεκμηρίωσης.

n Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μελετών αποτίμησης - 
ανασχεδιασμού (στατική επάρκεια)

n Προϋπολογισμός πρότασης: 1 αίτηση χρηματοδότησης ανά δικαιούχο.
n Για τα σημεία 1 και 2 (εκπόνηση προγράμματος πρωτοβάθμιου ή και 

δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου και μελέτη αποτίμησης – ανασχε-
διασμού στατικής επάρκειας), ανώτατο ποσό χρηματοδότησης 120.000 €. Για 
το σημείο 3 (υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των μελετών), ανώτατο 
ποσό χρηματοδότησης 500.000 €.
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Πρόσκληση ΑΤ 07: Κτιριακό απόθεμαΠρόσκληση ΑΤ 07: Κτιριακό απόθεμα
Δικαιούχοι ΔήμοιΔικαιούχοι Δήμοι

n ΟΜΑΔΑ Α (40.000.000 €): Επανάχρηση ανενεργών εμβληματικών κτιρίων, που 
βρίσκονται εντός οικισμού (αποκατάσταση, ανακατασκευή, στατική ενίσχυση, 
αναστύλωση), κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας. 

n Ομάδα Β (60.000.000 €): Κατασκευή - ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή/ και 
επέκταση υφιστάμενων: Η πρώτη αφορά τους Δήμους που δε διαθέτουν ιδιόκτητο 
δημαρχιακό κτίριο στην έδρα του Δήμου ή σε απόσταση μικρότερη των 20km από 
αυτή. Η επέκταση αφορά σε ιδιόκτητα δημαρχιακά κτίρια τα οποία δεν επαρκούν 
για την στέγαση των υπηρεσιών. Η τεκμηρίωση ανάγκης της ανέγερσης νέων/ 
επέκτασης δημαρχείων αποδεικνύεται από χρηματοοικονομική ανάλυση/ μελέτη 
σκοπιμότητας από την οποία προκύπτει η οικονομική ωφέλεια του Δήμου με βάση 
τον Ο.Ε.Υ. και της υφιστάμενης στελέχωσης.

n Ομάδα Γ (100.000.000 €): Ωρίμανση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων 
προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητικές εστίες κ.α. 
Διαπιστωμένη ανάγκη που να αποδεικνύεται με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.
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Πρόσκληση ΑΤ 07: Κτιριακό απόθεμαΠρόσκληση ΑΤ 07: Κτιριακό απόθεμα
Δικαιούχοι ΔήμοιΔικαιούχοι Δήμοι

n Κάθε Δήμος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης με 
έως δύο (2) κύρια υποέργα των Ομάδων Α-Β-Γ. 

n Στις Ομάδες Α και Β μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της Χώρας πλην 
αυτών των Π.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης και πρωτεύουσες Νομών 
(εντάσσονται στην Πρόσκληση ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση»), εντάσσονται 
οι Δήμοι της Π.Ε. Νήσων (δεν είναι επιλέξιμοι στην Πρόσκληση ΑΤ06). Δεν 
μπορούν να συμμετάσχουν οι Δήμοι που έχουν ενταγμένη πράξη στις 
Ομάδες Α1 ή Α2 ή Β, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, «Ανέγερση και 
επανάχρηση δημοτικών κτιρίων», στο «Φιλόδημος Ι» (15 Δήμοι).

n Ομάδα Α : συνολική χρηματοδότηση κάθε Δήμου ανέρχεται σε 2.000.000 € 
με δύο υποέργα.

n Ομάδες Β και Γ: Ελάχιστος προϋπολογισμός 200.000 € για κάθε αίτηση 
χρηματοδότησης ανά δήμο / υποέργο.
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Πρόσκληση ΑΤ 06: Αστική αναζωογόνηση Δικαιούχοι: Πρόσκληση ΑΤ 06: Αστική αναζωογόνηση Δικαιούχοι: 
Δήμοι Αττικής, Θεσσαλονίκης, πρωτεύουσες Νομών, Δήμοι Αττικής, Θεσσαλονίκης, πρωτεύουσες Νομών, 

Περιφέρειες σε Περιφέρειες σε περιοχές εντός αστικού ιστού 

n Μέτρο ΙV: Παρεμβάσεις αναβάθμισης, αποκατάστασης, 
επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

n Μέτρο V: Δράσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των 
αστικών περιοχών και του οικιστικού περιβάλλοντος

n Δημιουργία, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό παροχών/ υπηρεσιών/ 
υποδομών κυρίως προς ευάλωτες/ ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
(ΑμΕΑ, άπορους κλπ). 

n Ευφυείς εφαρμογές/ δράσεις, π.χ. συστήματα έγκαιρης 
προειδοποίησης/ παρακολούθησης για πολίτες, χρήστες

n 1 αίτηση χρηματοδότησης ανά δικαιούχο, με δύο κύρια υποέργα, 
μέγιστος προϋπολογισμός 10.000.000 €.
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Πρόσκληση ΑΤ 12: Ηλεκτροκίνηση Δικαιούχοι: Πρόσκληση ΑΤ 12: Ηλεκτροκίνηση Δικαιούχοι: 
Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα, ΣύνδεσμοιΔήμοι, Νομικά Πρόσωπα, Σύνδεσμοι

n Ηλεκτρικά οχήματα: Επιβατηγά (συμβατικά, διθέσια, SUV 
κλπ., Δίκυκλα (μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα), 
Μικρά λεωφορεία (ΑμΕΑ προδιαγραφές,

n Σταθμοί Φόρτισης κατασκευή/ προμήθεια.
n Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης 

χρηματοδότησης, με έως δύο (2) κύρια υποέργα: έως πέντε 
(5) μικρά ηλεκτροκίνητα οχήματα (επιβατηγά, δίκυκλα, pick-
up, van κλειστού τύπου, SUV, μικρά λεωφορεία) και έως 
πέντε (5) μεγάλα ηλεκτροκίνητα οχήματα, καθώς και τους 
απαιτούμενους σταθμούς φόρτισης.
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Πρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλειςΠρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλεις
Δικαιούχοι: Δήμοι, ΠεριφέρειεςΔικαιούχοι: Δήμοι, Περιφέρειες

n Επιλέξιμοι τομείς:
1. Πολιτική προστασία – ασφάλεια
2. Κινητικότητα
3. Υγεία - πρόνοια
4. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
5. Εκπαίδευση
6. Πολιτισμός - τουρισμός
7. Διαχείριση στερεών αποβλήτων - κυκλική οικονομία
8. Ενέργεια
9. Επιχειρηματικότητα
10. Αγροτικά
11. Διαχείριση υδατικών πόρων
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Πρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλειςΠρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλεις
Δικαιούχοι: Δήμοι, ΠεριφέρειεςΔικαιούχοι: Δήμοι, Περιφέρειες

n Πολιτική προστασία – ασφάλεια: Συστήματα έγκαιρης ενημέρωσης του 
κοινού για χώρους υποδοχής, προσωρινής καταφυγής, στέγασης, παροχής 
διοικητικής μέριμνας. Δράσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των 
δικαιούχων για την αντιμετώπιση κινδύνων. Δράσεις ενίσχυσης των 
υπηρεσιών στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης π.χ. σίτιση/ 
πρόνοια ευπαθών και ευάλωτων ομάδων

n Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Εξυπηρέτηση πολιτών με εφαρμογές μέσω 
internet, έξυπνα κέντρα εργασίας, εργασία από απόσταση σε περιοχές 
μακριά από την έδρα της υπηρεσίας.

n Εκπαίδευση: Πλατφόρμα δια βίου μάθησης, ανοικτή πρόσβαση στην συνεχή 
κατάρτιση για όλους, ευρυζωνικά δίκτυα. Σύνδεση δήμων με τα τοπικά 
Πανεπιστήμια, πιλοτικά έργα/ δράσεις βάσει της παρεχόμενης εξειδίκευσης 
πριν την ευρεία εφαρμογή τους.
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Πρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλειςΠρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλεις
Τομέας Υγείας - ΠρόνοιαςΤομέας Υγείας - Πρόνοιας

n Παρακολούθηση εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού, συνεχής μέτρηση 
παραμέτρων που καθορίζουν τις καλές συνθήκες παραμονής και εργασίας 
(υγρασία, θερμοκρασία, σωματίδια, φωτισμός, θόρυβος κτλ).

n Δράσεις ενίσχυσης των υπηρεσιών των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών (κατάλληλος ιατρικός εξοπλισμός, συστήματα απολύμανσης).

n Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας, με τη χρήση 
ψηφιακών εφαρμογών.

n Δημιουργία σε υποδομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αρμοδιότητας 
ΟΤΑ: «Ιατρείων διακοπής καπνίσματος» υποστήριξη των καπνιστών να 
διακόψουν το κάπνισμα, «Ιατρείων Κεφαλαλγίας» εξειδικευμένη διάγνωση 
και θεραπεία σε ασθενείς με χρόνιες σοβαρές κεφαλαλγίες / ημικρανίες, 
«Ιατρείων Πόνου» εξυπηρέτηση ασθενών με χρόνιο πόνο από καλοήθη και 
κακοήθη νοσήματα (οστεοαρθρίτιδα, ρευματοπάθειες, νευραλγίες, 
εκφυλιστικές παθήσεις ΣΣ, καρκίνος κ.α.).
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Πρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλειςΠρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλεις
Τομέας Υγείας - ΠρόνοιαςΤομέας Υγείας - Πρόνοιας

n Συστήματα (κινητά τηλέφωνα, βραχιόλια κτλ) παρακολούθησης και 
επικοινωνίας (με οικείους με ειδικές υπηρεσίες) για την υποστήριξη ατόμων 
που χρήζουν ιδιαίτερης παρακολούθησης και ζουν μόνοι τους, όπως 
ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με Αλτζχάιμερ, με κινητικές 
αναπηρίες, κρούσματα πανδημίας κτλ.

n Σύστημα καθοδήγησης ασθενή βάσει της κατάστασής του, τον τρόπο 
μεταφοράς (αυτοκίνητο, ταξί, ασθενοφόρο κτλ) στο κατάλληλο σημείο 
(κέντρο πρώτων βοηθειών, νοσοκομείο κτλ) ή παροχές συμβουλών υγείας 
μέσω εφαρμογής (βιντεοκλήση για ανθρώπους με προβλήματα ακοής),

n Υποδομές όπως ποδηλατόδρομοι, χώροι άθλησης κτλ σε περιοχές 
καταγραφής υψηλού ποσοστού υπέρβαρων/ παχύσαρκων, ειδικά 
προγράμματα σίτισης και άθλησης στα σχολεία των περιοχών αυτών.
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Πρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλειςΠρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλεις
Τομέας Υγείας - ΠρόνοιαςΤομέας Υγείας - Πρόνοιας

n Πλατφόρμα κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας για  επαναχρησιμοποίηση 
συσκευών (κινητά τηλέφωνα, οικιακές συσκευές, βιβλία, ρούχα). Τράπεζα 
τροφίμων (αντιμετώπιση επισιτιστικής ανασφάλειας) αποκλειστικά για 
πολίτες χαμηλού εισοδήματος/ ευάλωτων ομάδων.

n Καταγραφή και παρακολούθηση ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
για παροχή υποστήριξης, διαχείριση κοινωνικών δομών, παρακολούθηση 
λειτουργίας, ηλεκτρονικό κλείσιμο ραντεβού, δυνατότητα τηλεϊατρικής σε 
απομακρυσμένες περιοχές δήμων, σε ορεινές, νησιωτικές περιοχές κ.α.

n Εκπαίδευση - πληροφόρηση μαθητών, εκπαιδευτικών, πολιτών, εθελοντικών 
οργανώσεων σε θέματα παροχής υγειονομικής βοήθειας, διασώσεων, 
μεθόδων διακομιδής κλπ. Μέτρα προστασίας λόγω πανδημίας.

n Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων.
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Πρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλειςΠρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλεις
Δικαιούχοι: Δήμοι, Περιφέρειες Δικαιούχοι: Δήμοι, Περιφέρειες 

n Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων 
χρηματοδότησης, με τα εξής υποέργα: 

n ένα (1) κύριο υποέργο για «Δράσεις και μέτρα ελέγχου, 
παρακολούθησης, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης», 

n ένα (1) κύριο υποέργο για «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της 
διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων», 

n δύο (2) κύρια υποέργα για «Δράσεις προστασίας του 
πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19», 

n ένα (1) κύριο υποέργο για «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και 
πλατφόρμες για την πολιτική προστασία - ασφάλεια, υγεία - 
πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - 
τουρισμό και περιβάλλον».
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Πρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλειςΠρόσκληση ΑΤ 08: Έξυπνες πόλεις
Τομέας Υγείας - ΠρόνοιαςΤομέας Υγείας - Πρόνοιας

n Παράδειγμα μίας ολοκληρωμένης δράσης στο πλαίσιο της 
προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την 
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού:

n Υποδομές/ εγκαταστάσεις/ εξοπλισμό (τα προτεινόμενα 
υποέργα προκύπτουν, από τις επιμέρους ελλείψεις): 

n Ύπαρξη Προσωπικού
n Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
n Άδειες και Εγκρίσεις
n Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
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