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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 
 
 
 
 
Προς: 
 
 
 
 

 
Ημερομηνία  
Α.Π.:  

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο  
Fax 
Email 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Λ. Συγγρού 98-100 
Αθήνα   -  11 741 
Ν. Γραμματικόπουλος 
213 150 15 20 
213 150 15 01 
ngrammatikopoulos@mou.gr 

Πίνακα Αποδεκτών 
(μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) 

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες τροποποίησης των Αποφάσεων ένταξης των Πράξεων 

«ΣΥΜΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ»  

 

Αξιότιμοι κκ 

Σε συνέχεια του υπ’ Αρ. Πρωτ. 117366_05/11/2018 εγκυκλίου της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ και της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 

Υποστήριξης σχετικά με την αναγκαιότητα της παράτασης κατά 2 έτη ισχύος των 

αποφάσεων ένταξης και της χρηματοδότησης των Συμβουλευτικών Κέντρων και των 

Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας  από το ΠΕΠ καλείστε να υποβάλλετε άμεσα 

αίτημα τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον 

προϋπολογισμό των Πράξεων,  σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες. 

α) Το αίτημα υποβάλλεται στη ΔΑ με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

(ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ), τη συμπλήρωση των Πεδίων 21-25 «Αντικείμενο Τροποποίησης 

Τεχνικού Δελτίου Πράξης» σε αυτό και την ενσωμάτωση των προτεινόμενων αλλαγών επί 

των στοιχείων της Πράξης, έως την Παρασκευή 16.11.2018. 

β) Τα  στοιχεία χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού θα αποτυπωθούν ως εξής: 

 
 Ως νέα ημερομηνία υλοποίησης της Πράξης (λήξη φυσικού αντικειμένου) τίθεται η 

30.11.2020 

 Η αύξηση του Π/Υ αφορά τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες όλων των κατηγοριών για τους 

μήνες από τη λήξη χρηματοδότησης που προβλεπόταν στην αρχική απόφαση ένταξης 

μέχρι τις 30.11.2020. Ο Π/Υ των άμεσων δαπανών θα πρέπει να προσαρμοστεί στο 

πραγματικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού της κάθε δομής, καθώς και των λοιπών 

λειτουργικών δαπανών.   

γ) Επίσης θα πρέπει να υποβληθεί σχέδιο τροποποιημένης ΑΥΙΜ σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις στοιχείων των ενταγμένων πράξεων, σε καμία περίπτωση 

δεν αναιρούν ή μεταβάλλουν τις υποχρεώσεις των δικαιούχων που ρητά αναφέρονται στην 

Απόφαση Ένταξης και τον δεσμεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, 

ανεξάρτητα από το πλήθος και το είδος των αλλαγών των στοιχείων της πράξης που θα 

πραγματοποιηθούν. 



 

 

 
 

Λόγω του στενού χρονικού διαστήματος μέχρι την υποβολή των αιτημάτων τροποποίησης η 

ΕΥΔΕΠ Π. Αττικής θα παρέχει άμεση υποστήριξη για την ορθή υποβολή των ανωτέρω 

δελτίων. 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@socialattica.gr  ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 3007240. 

 

        Ο Προϊστάμενος της  
              ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής 
         
 
 
 
        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΗΣ 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
(dkp_kksxenonon@ekka.org.gr) 

2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (kdrouga@kethi.gr) 

3. ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (dopit@fyli.gr) 
4. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (saliberti@acharnes.gr) 
5. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (leontak65@gmail.com) 
6. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (g.mpoyri@athens.gr) 
7. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (eleni.kouka@halandri.gr) 
8. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (anastasiacanakis@yahoo.gr) 

9. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (isotita@pireasnet.gr) 

 
 

 
 
 
Εσωτερική Διανομή 

Μονάδα Β2’  
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