
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 27026  
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικα-

σίας υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης 

Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκο-

πικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς 

και των Παραρτημάτων Χρονίων Παθήσεων και 

των Παραρτημάτων ΑμεΑ των Κέντρων Κοινωνι-

κής Πρόνοιας στα οποία παρέχονται υπηρεσίες 

κλειστής φροντίδας σε ηλικιωμένους μέσω της 

παροχής σε είδος μέσων ατομικής προστασίας 

εργαζομένων για την αποφυγή διάδοσης του κο-

ρωνοϊού Covid -19.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 21 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης 

των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων» (Α΄ 235).

2) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

3) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98 ), όπως 
ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν.4622/2019 (Α΄ 133).

4) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

5) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

6) Του ν. 4314/2014 «α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, β. την ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου 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» (Α΄ 265).

7) Του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236).

8) Του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρεσίες παρο-
χής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 213).

9) Του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των 
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μετα-
ξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (ΕΤΧΣ) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διά-
σωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

10) Του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και 
συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).

11) Του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονι-
σμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις 
για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατά-
ξεις του ν. 4387/2016» (Α΄ 236).

12) Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών, Προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24 και 2014/25 (Α΄ 147).

13) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

14) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» (Α΄ 145).
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15) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

16) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

17) Του π.δ. 1/2021 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 1).

18) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

19) Του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετανομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α΄ 3).

20) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄ 123).

21) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

22) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α΄ 168).

23) Της υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

24) Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

25) Της υπό στοιχεία 88239/ΕΥΘΥ812/2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας 
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β΄ 2733).

26) Της υπό στοιχεία Π1γ/οικ.81551/2007 υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 
Π4Β/οικ.3176/6.6.1998 (Β΄ 455) και Π4β/οικ.4690/30.08.1996 
(Β΄ 833] υπουργικών αποφάσεων “Προϋποθέσεις ίδρυσης 
και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) 
από ιδιώτες κερδοσκοπικού και ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, αντίστοιχα”» (Β΄ 1136).

27) Της υπό στοιχεία Γ.Π./Δ12/οικ.51901/1650/
16-12-2020 υπουργικής απόφασης «Παράταση της 
προθεσμίας για την αδειοδότηση Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα 
και ΜΦΗ ΟΤΑ α΄ βαθμού ή νομικών τους προσώπων, 
που προβλέπεται στο άρθρο 14 της υπό στοιχεία Π1γ/
οικ. 81551/25.6.2007 υπουργικής απόφασης» (Β΄ 1136).

28) Της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51532/14.8.2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176/6.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Εφαρμογή 
του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιο-
ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”» (Β΄ 3430).

29) Της υπό στοιχεία Γ.Π./Δ12/οικ.38064/1202/
24.09.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύ-
σταση Επιτροπών με σκοπό την προστασία από τον κο-
ρωνοϊό Covid-19 των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φρο-
ντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές κλειστές δομές 
φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» (Β΄ 4321) .

30) Της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26380/24.04.2021 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού covid -19 στο σύνολο της Επικρά-
τειας για το διάστημα από την Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και 
ώρα 06:00, ιδίως του άρθρου 6 και του Παραρτήματος I 
αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει» (Β΄ 1682).

31) Της υπό στοιχεία 391/18.02.2021 Πρόσκλησης της 
Ειδικής Γραμματέως ΕΚΤ με τίτλο «Δράσεις αντιμετώπι-
σης της πανδημίας COVID-19 του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων», Πρόσκληση 55_Α.4.1_00 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4753.

32) Την υπ’ αρ. 14314 - 04-02-2021 Γνωμοδότηση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διατύπωση γνώμης σχε-
τικά με την υποβληθείσα πρόσκληση με τίτλο “Δράσεις 
αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων”».

33) Τις «Οδηγίες καθημερινής πρακτικής» του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας: «Μέτρα πρόληψης και 
ελέγχου της διασποράς του COVID-19 σε κλειστές δομές 
φιλοξενίας και σε  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» 
(Αύγουστος 2020).

34) Το υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ/οικ.21659/7-4-2021 έγ-
γραφο του Υπουργείου Υγείας «Απάντηση σχετικά με 
τις προδιαγραφές μέσων ατομικής προστασίας εργα-
ζομένων στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και στα 
Παραρτήματα των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στα 
οποία φιλοξενούνται ηλικιωμένοι στο πλαίσιο της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19».

35) Της υπ’ αρ. 618/16-4-2021 απόφασης «Ένταξη της 
Πράξης “Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών της πανδημίας Covid-19“ με Κωδικό ΟΠΣ 5091683 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσι-
ου Τομέα 2014-2020”» (ΡΔ9Φ46ΜΤΛΡ-ΡΚΟ).

36) Της υπ’ αριθμ. 619/16-4-2021 απόφασης «Έντα-
ξη της Πράξης “Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της πανδημίας Covid-19“ με Κωδικό ΟΠΣ 
5091689 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα 2014-2020”» (ΡΥΤ246ΜΤΛΡ-ΗΔΘ).

37) Την από 27-4-2021 «Εισηγητική έκθεση οικονομι-
κών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143)» της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών.

38) Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη ύψους 357.361,59€ Π/Υ (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ ΚΩΔΙ-
ΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2021ΣΕ43410002) και 1.648.509,464 €
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 
2021ΣΕ43410001), η οποία καλύπτεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 35 και 36 του προοιμίου.
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39) Tην ανάγκη προστασίας της υγείας των εργαζο-
μένων στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και των 
εργαζομένων στα Παραρτήματα Χρονίως Πασχόντων 
ή ΑμεΑ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, στο πλαίσιο 
της εφαρμογής κρατικών μέτρων πρόληψης και ελέγ-
χου της διασποράς του κορωνοϊού covid -19 στις δο-
μές αυτές, την ανάγκη προσδιορισμού των αναγκαίων 
λεπτομερειών για την υλοποίηση της πράξης ένταξης 
του σημείου 34 του προοιμίου της παρούσας και του 
καταμερισμού των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων 
υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων κατά την εκτέλεση του προγράμματος και 
την υλοποίηση της πράξης αυτής, αποφασίζει:

Άρθρο 1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - 
ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τομέας Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης [ΕΔΚΑ] αποτελεί την αρμόδια υπηρεσία 
για την υλοποίηση, εκτέλεση και ολοκλήρωση της πράξης 
των σημείων 35 και 36 του προοιμίου της παρούσας. Κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της αυτών η Επιτελική 
Δομή ΕΔΚΑ συνεργάζεται με την Διεύθυνση Πολιτικών 
Ατόμων με Αναπηρία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπό στοι-
χεία 88239/ΕΥΘΥ812/2016 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 2733) και τις επί μέρους διατάξεις της παρούσας από-
φασης.

2. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι το σύνολο των 
εργαζομένων των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερ-
δοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του Θερα-
πευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας καθώς και των 
Παραρτημάτων Χρονίως Πασχόντων και Παραρτημάτων 
ΑμεΑ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που παρέχουν 
υπηρεσίες κλειστής φροντίδας σε ηλικιωμένους, ηλικιω-
μένους χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους ΑΜΕΑ.

3. Ως Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) νοού-
νται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, οργανισμοί, ιδρύματα, 
ενώσεις προσώπων και φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
υπαγόμενοι στο δημόσιο, στους ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ Βαθμού ή 
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ιδιώτες που παρέχουν 
οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες κλειστής φροντίδας 
που έχουν σχέση με την προστασία των ηλικιωμένων, και 
που λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Ως Παραρτήματα Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας είναι 
οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες αυτών, σύμφωνα με τους 
ορισμούς του άρθρου 9 του ν. 4109/2013, συμπεριλαμβανο-
μένου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας.

5. Ως μέτρα ατομικής προστασίας νοούνται ο ειδικός 
υγειονομικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούν οι επαγ-
γελματίες υγείας για την προστασία από λοιμώδεις πα-
ράγοντες, όπως προκύπτει από τις «Οδηγίες καθημε-
ρινής πρακτικής» του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου της διασποράς 
του COVID-19 σε κλειστές δομές φιλοξενίας και σε Μο-

νάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» (Αύγουστος 2020) και 
το Παράρτημα Ι. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/
ΓΠ.οικ.26380/24.04.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού covid -19 στο σύνολο της Επικρά-
τειας για το διάστημα από την Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και 
ώρα 06:00, ιδίως του άρθρου 6 και του Παραρτήματος I 
αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει» (Β΄ 1682).

Άρθρο 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η σε είδος 
συνεισφορά και κάλυψη των ΜΦΗ και Παραρτημάτων 
ΚΚΠ του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του Θε-
ραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας με βασικά 
μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων τους στο 
πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων πρόληψης και ελέγχου 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 και συγκεκρι-
μένα με: α) χειρουργικές ιατρικές μάσκες μίας χρήσης, 
β) γάντια προσωπικού μίας χρήσης και επιπροσθέτως με 
γ) ιατρικές ρόμπες μίας χρήσης για την κατηγορία του 
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και των 
Παραρτημάτων Χρονίως Πασχόντων και Παραρτημάτων 
ΑΜΕΑ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.

2. Για την χορήγηση και την κατανομή του ως άνω υγει-
ονομικού υλικού ατομικής προστασίας εργαζομένων 
στις δομές αυτές εκτιμάται ο αριθμός των εργαζομένων 
που απασχολούνται σε αυτές κατά τα ειδικότερα οριζό-
μενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

3. Η δράση εφαρμόζεται καθολικά σε εθνικό γεωγρα-
φικό επίπεδο ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί με οριζόντιο 
τρόπο και σε ίδιο χρόνο το σύνολο των ωφελουμένων 
και κατά τούτο να επιτευχθεί μέγιστη ένταση και βαθ-
μός προστασίας της ομάδας στόχου και του σκοπού του 
προγράμματος.

4. Η προβλεπόμενη με την παρούσα απόφαση συνει-
σφορά εφαρμόζεται για την περίοδο υλοποίησης των 
πράξεων ένταξης των σημείων 35 και 36 του προοιμίου 
της παρούσας και καλύπτει κατά το αναγκαίο μέτρο τα 
είδη υγειονομικού υλικού που οι δομές υποχρεούνται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να διαθέτουν στο 
πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν αναιρεί την υπο-
χρέωση των δομών αυτών για εξασφάλιση των απαραί-
τητων υλικών για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης 
και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 3
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι 
σε ΜΦΗ κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, καθώς και σε Παραρτήματα Χρονίως Πασχόντων 
και Παραρτήματα ΑμεΑ των Κέντρων Κοινωνικής Πρό-
νοιας, συμπεριλαμβανομένου του Θεραπευτηρίου Χρο-
νίων Παθήσεων Ευρυτανίας, και συγκεκριμένα:

α. Το με κάθε σχέση εργασίας απασχολούμενο διοικη-
τικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό και ειδικό προσω-
πικό σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπι-
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κού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και των οποίων η 
άδεια ίδρυσης ή/και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
δεν έχει παύσει ή ανακληθεί κατά τον χρόνο έκδοσης 
της παρούσας, καθώς και σε Μονάδες Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων στις οποίες έχει δοθεί παράταση προθεσμίας 
αδειοδότησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Π./Δ12/
οικ.51901/1650/2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 5711).

β. Το με κάθε σχέση εργασίας διοικητικό, ιατρικό, νο-
σηλευτικό, βοηθητικό προσωπικό των Κέντρων Κοινω-
νικής Πρόνοιας, που υπηρετεί σε αυτά κατά τον χρόνο 
έκδοσης της παρούσας και ειδικότερα στα Παραρτήματα 
Χρονίως Πασχόντων και στα Παραρτήματα ΑμεΑ αυτών 
συμπεριλαμβανομένου του Θεραπευτηρίου Χρονίων 
Παθήσεων Ευρυτανίας.

2. Ο ακριβής αριθμός των ωφελουμένων ανά δομή και 
φορέα του παρόντος Προγράμματος προσδιορίζεται από 
τη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμη-
σης της Φτώχειας, σύμφωνα με τα στοιχεία και δεδομένα 
που κατά την αρμοδιότητά της και σύμφωνα με το άρ-
θρο 24 του π.δ. 134/2017 συγκεντρώνει κατ’ έτος από το 
σύνολο των Περιφερειών της Χώρας ως προς τις δομές 
κοινωνικής προστασίας ηλικιωμένων και σε ό,τι αφορά τα 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΝΠΔΔ) από τα στοιχεία που 
τηρεί κατά την ασκούμενη σε αυτά εποπτεία.

Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας η αρ-
μόδια Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κατα-
πολέμησης της Φτώχειας συντάσσει πίνακα στον οποίο 
καταχωρεί ανά Περιφέρεια την επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ των 
μονάδων ΜΦΗ και ΚΚΠ της παρούσας καθώς και τον αριθ-
μό των εργαζομένων τους, τον αριθμό της δυναμικότη-
τάς τους και τον ορισθέντα υπεύθυνο για την διαχείριση 
περιπτώσεων υποψίας κρούσματος λοίμωξης COVID-19 
και διαπιστωμένων κρουσμάτων και καθορίζει τον αριθμό 
των ποσοτήτων μέτρων ατομικής προστασίας που αναλο-
γούν σε έκαστη μονάδα του προγράμματος τηρώντας την 
ακόλουθη μέθοδο υπολογισμού ανά είδος προμήθειας:

Α) Ως προς τις μάσκες με βάση τον τύπο:
8 μάσκες x 30 ημέρες x 7 μήνες x αριθμός εργαζομέ-

νων και εν συνεχεία, οι μισές μάσκες εκ του συνόλου είναι 
τύπου Type II και οι άλλες μισές τύπου Type II R. Ειδικά, 
ως προς το διοικητικό προσωπικό των Παραρτημάτων 
των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας της παρούσας και 
του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας ο 
τηρούμενος τύπος είναι:

8 μάσκες x 25 ημέρες x 7 μήνες x αριθμός εργαζομέ-
νων και εν συνεχεία, οι μισές μάσκες εκ του συνόλου είναι 
τύπου Type II και οι άλλες μισές τύπου Type II R.

Β) Ως προς τα γάντια, με βάση τον τύπο :
2 ζευγάρια γάντια x 30 ημέρες x 4 μήνες x δυναμικό-

τητα κλινών και
Γ) Ως προς τις ρόμπες με βάση τον τύπο : 2 ρόμπες x 

30 ημέρες x 6 μήνες x αριθμός εργαζομένων (ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό).

Για τον προσδιορισμό του αριθμού υγειονομικού προ-
σωπικού των Παραρτημάτων ΚΚΠ, συμπεριλαμβανομέ-
νου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας 
τεκμαίρεται ότι αναλογία 2/3 του συνόλου εντάσσεται 
στη κατηγορία του υγειονομικού προσωπικού τούτων. 
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται ακολούθως στην Επι-
τελική Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Η Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κα-
ταπολέμησης της Φτώχειας μεριμνά σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τον προσδιο-
ρισμό των τεχνικών προδιαγραφών του προς προμήθεια 
υλικού μέτρων ατομικής προστασίας από τον Covid-19 
τις οποίες και γνωστοποιεί στην Επιτελική Δομή Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

3. Η Επιτελική Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με 
βάση τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, 
προβαίνει στην οριστικοποίηση του προσδιορισμού των 
προς προμήθεια ποσοτήτων λαμβάνοντας υπόψη το ότι 
το παρόν πρόγραμμα καλύπτει μέρος των αναγκών των 
δομών στα προβλεπόμενα σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία μέτρα υγειονομικού υλικού. 

Ειδικότερα:
α. Η Επιτελική Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συ-

νεργασία με την Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με ανα-
πηρία ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τις Μονά-
δες Φροντίδας Ηλικιωμένων, το Θεραπευτήριο Χρονίων 
Παθήσεων Ευρυτανίας και τα Παραρτήματα Χρονίως 
Πασχόντων και ΑΜΕΑ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας 
αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, 
προκειμένου οι φορείς αυτοί να δηλώσουν ενδιαφέρον 
της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Προς τούτο απο-
στέλλονται στους φορείς αυτούς υποδείγματα αιτήσεων 
συμμετοχής που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας ούτως ώστε κατόπιν τήρησης της διαδικα-
σίας αυτής οριστικοποιηθεί ο αριθμός των δομών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και ο αριθμός των 
προς προμήθεια ποσοτήτων.

β. Η Επιτελική Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης με βάση 
τις δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα οριστικοποιεί 
τον αριθμό ποσοτήτων των μέτρων ατομικής προστασί-
ας ανά φορέα και γεωγραφική Περιφέρεια καθώς επίσης 
και προσδιορίζει τη διαδικασία προμήθειας τούτων κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία.

γ. Η παράδοση του συνόλου των μέτρων ατομικής προ-
στασίας της παρούσας ανά Περιφέρεια γίνεται στα οικεία 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Προς τούτο συστήνονται 
ανά Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία επιτροπές παραλα-
βής του υπό προμήθεια υλικού που συγκροτούνται από 
υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση ερ-
γασίας στο εκάστοτε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας μετά 
των νομίμων αναπληρωτών τους. Το έργο των επιτρο-
πών αυτών συνίσταται στην εξέταση της ποσότητας και 
ποιότητας και την παραλαβή των συνολικών ποσοτήτων 
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των μέτρων ατομικής προστασίας που αναλογούν στα 
Παραρτήματα της τοπικής αρμοδιότητάς τους καθώς 
και στις ΜΦΗ που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια της 
τοπικής αρμοδιότητάς τους. Ειδικά για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου όπου δεν υφίσταται Κέντρο Κοινωνικής 
Πρόνοιας, η σχετική διαδικασία ενεργείται από το Κέ-
ντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής. Οι επιτροπές του 
παρόντος σημείου συγκροτούν τον φάκελο παραλαβής 
της προμήθειας της αρμοδιότητάς τους τον οποίο και 
αποστέλλουν μετά βεβαιώσεως οριστικής ποσοτικής 
και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας στην Επιτελική 
Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου και μετά 
την κατά νόμο διαπίστωση της προσήκουσας προμήθει-
ας των μέτρων να ακολουθήσει εκ μέρους της Επιτελικής 
Δομής Κοινωνικής Αλληλεγγύης η διενέργεια πληρωμής 
του αναδόχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην σύμ-
βαση προμήθειας με τούτον.

δ. Η παραλαβή εκ μέρους εκάστης ΜΦΗ των αναλογου-
σών σε αυτή ποσοτήτων μέτρων ατομικής προστασίας 
διενεργείται κατόπιν σχετικής προσκλήσεως στην έδρα 
του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας με ευθύνη 
της εκάστοτε Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων δυνάμει 
πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που υπογρά-
φεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της ή το ειδικώς προς 
τούτο εξουσιοδοτηθέν πρόσωπο και τον Διευθυντή του 
οικείου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή νομίμως εξου-
σιοδοτηθέν πρόσωπο ή νόμιμο αναπληρωτή του. Για την 
νόμιμη παράδοση των μέτρων της παρούσας στις ΜΦΗ 
εκδίδονται από την Αποθήκη των Κέντρων Κοινωνικής 
Πρόνοιας βεβαιώσεις εισαγωγής και εξαγωγής των υπό 
προμήθεια μέτρων ατομικής προστασίας. Έκαστο Κέντρο 
Κοινωνικής Πρόνοιας συγκροτεί φάκελο των εγγράφων 
του παρόντος σημείου αντίγραφο του οποίου αποστέλ-
λεται στην Επιτελική Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ε. Στην περίπτωση αδιάθετων ειδών μέτρων ατομικής 
προστασίας ανά Περιφέρεια, οι ποσότητες καταγράφο-
νται και τίθενται αναλογικά ανά περίπτωση στη διάθεση 
των ΜΦΗ της οικείας Περιφέρειας ή στη διάθεση του 
οικείου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Άρθρο 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωμένων και ΚΚΠ υποχρεούνται να χρησιμοποιή-
σουν τα μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων 
τους που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας απο-
κλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας και 
σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται στο υπό-
δειγμα αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήμα-
τος Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Άρθρο 6
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έν-
νοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») 

είναι για όλους τους εργαζόμενους των ΜΦΗ, καθώς και 
των Παραρτημάτων Χρονίως Πασχόντων και των Παραρ-
τημάτων ΑμεΑ των ΚΚΠ, ωφελούμενους του προγράμμα-
τος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα των εργαζομένων ωφελούμενων του 
προγράμματος είναι η παροχή υγειονομικού υλικού 
ατομικής προστασίας αυτών με στόχο την προστασία 
των εργαζομένων αλλά και των φιλοξενουμένων των 
ΜΦΗ κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και των Παραρτημάτων Χρονίως Πασχόντων και των 
Παραρτημάτων ΑμεΑ των ΚΚΠ που παρέχουν υπηρεσί-
ες κλειστής φροντίδας σε ηλικιωμένους, ηλικιωμένους 
χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους ΑμεΑ, από την δι-
ασπορά και εξάπλωση του κορωνοϊού covid 19 εντός 
των δομών αυτών.

3. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομέ-
νων είναι το στοιχείο (ε) της παρ. 1 του άρθρου 6 και τα 
στοιχεία (η) και (θ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

4. Ορισμένα δεδομένα διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και 
τον λογιστικό έλεγχο του προγράμματος.

Άρθρο 7
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστι-
κούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης και, 
υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορ-
θολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα 
συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών 
πληροφοριών. Οι ΜΦΗ και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 
του Προγράμματος υποχρεούνται στην ανάρτηση σε 
εμφανές και εύκολα ορατό από το κοινό σημείο της εγκα-
τάστασής τους σήμανσης -αφίσας (ελαχίστου μεγέθους 
Α3) στην οποία αναγράφεται σύμφωνα με υπόδειγμα 
που παρέχεται από την Επιτελική Δομή Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και πληρο-
φορίες σχετικά με το πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένης 
της πηγής χρηματοδότησης του.

2. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 4624/2019 
και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
«Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» και τα όσα 
ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός 
να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, για 
την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυ-
νατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.
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 Άρθρο 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

Οι Υφυπουργοί

Ανάπτυξης και Εργασίας και 
Επενδύσεων Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 


		2021-05-14T23:51:29+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




