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          Στην Κύμη του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας , σήμερα 31 Οκτωβρίου 
2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο  Ξενοδοχείο Κύμη 
Palace - παραλία Κύμης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 246779/882/25-10-2018 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 10η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. 
Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων 
θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
   

Θέμα 6ο 

H.Δ. 
α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον φορέα υπό την επωνυμία «HOPE 
GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο 
«HOPEgenesis», για την «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων 
περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στα πλαίσια πολιτικών αντιμετώπισης της 
υπογεννητικότητας» 
 β) Ορισμός μελών στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.    

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
  
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση, 
Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά 
της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. 
Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω 
κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της 
παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος 
Κανονισµός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και 
Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον 
πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο κ. Δημήτριος Κυρίτσης αποδέχτηκε την 
πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
για την τρέχουσα 8η Τακτική Συνεδρίαση. 
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Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 

Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου είναι:  

 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. :  Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας √  8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη  √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος   √ 13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης   √ 
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20   - - 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος   √ 
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης   √ 
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής   √ 
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 21 10 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 4 
 

 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα έξι (36) και με  δεδομένο ότι 
λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Γιανναράκη και μη 
ορκωμοσίας του επόμενου κατά σειρά εκλεγέντος περιφερειακού συμβούλου  η θέση 
παραμένει κενή,  ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο 
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αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, λόγω απουσίας του 
εισηγητή του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου 
Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλή  Χειμάρα,   έδωσε τον λόγο στον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε 
υπόψη του σώματος την  με   αριθμ πρωτ. 457/236413/12-10-2018 εισήγησή του, και 
ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη  
1. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα 
άρθρα 190, 191, 192 & 193. 

2. Το ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.” 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ] 

3. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α’ 241) 
όπως ισχύει 

4. Το Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 

5. Το Νόμο 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147 A΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Το Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις. 

7. Το άρθρο 11 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας & λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30). 

8. Το άρθρο 17 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 89 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 21). 

9. Tην υπ’ αριθ. Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/09.06.2016) Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης – Υγείας - Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών 
Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης». 

10. Το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HOPEgenesis»  

11. Το γεγονός ότι η HOPE GENESIS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και 
εξυπηρετεί αποκλειστικά κοινωφελείς σκοπούς, δραστηριοποιείται στον τομέα της 
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υγείας και ασχολείται με το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα έχοντας ως 
αποστολή της να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη σε 
γυναίκες από τη στιγμή που μένουν έγκυες έως τη μέρα του τοκετού τους, 
καλύπτοντας την ιατρική ανασφάλεια των γυναικών σε απομονωμένες, 
δυσπρόσιτες και ορεινές περιοχές της χώρας. 

12. Την από 11/9/2018 πρόταση της HOPE GENESIS για την υλοποίηση του 
Προγράμματος σε περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη συμμετοχή 
του “Π.Τ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” με ποσό 50.000,00 ευρώ.  

όπως επίσης ότι: 

1. Κύρια δημογραφική τάση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποτελεί η 
πληθυσμιακή συρρίκνωση και γήρανση του πληθυσμού.  

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή πληθυσμού 
(ΕΛΣΤΑΤ, 2011), ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε 547.390 άτομα. Κατά την 
περίοδο 2001-2011 η Περιφέρεια παρουσίασε μείωση του μόνιμου πληθυσμού 
κατά 2%, ενώ η αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας ανήλθε σε περίπου 1,6%..  

Κατά την οκταετία 2008-2016 οι γεννήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
μειώθηκαν σημαντικά. Οι γεννήσεις κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας το 
2008 ανήλθαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε 5.338 και σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία έτους 2016 μειώθηκαν σε 4.099, με ποσοστό μεταβολής 
ανάμεσα στα δύο έτη -23%. Στον αντίποδα οι θάνατοι αυξήθηκαν το 2016 σε 
σχέση με το 2008 κατά 5,35%.   

Το 2016 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT, 
παρουσιάζει δείκτη γονιμότητας 1,3 και συγκαταλέγεται στις δύο πρώτες 
Περιφέρειας (μαζί με την Ήπειρο) με τις λιγότερες γεννήσεις, ενώ αντίθετα 
παρουσιάζει υψηλό δείκτη θνησιμότητας (6,1) και βρίσκεται και πάλι στις δύο 
πρώτες θέσεις των Περιφερειών με τους περισσότερους θανάτους (μαζί με τη 
Δυτική Μακεδονα).  

Στη Στερεά Ελλάδα, το 2017, σε 100 παιδιά αντιστοιχούν 165,6 ηλικιωμένοι, ενώ 
για τη χώρα η αναλογία αυτή, ανέρχεται σε 149,2. Το πρόβλημα της γήρανσης του 
πληθυσμού έχει άμεση επίπτωση στο δείκτη εξάρτησης της Περιφέρειας, που 
υποδηλώνει ότι κατά το ίδιο έτος 100 άτομα κατάλληλης ηλικίας για εργασία 
αντιστοιχούν σε 59,67 άτομα που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα 
(ηλικιωμένοι και παιδιά), έναντι 56,2 άτομα σε επίπεδο χώρας.  

Το φαινόμενο είναι πιο έντονο ορεινούς δήμους. Οι ορεινοί δήμοι σε όλους τους 
νομούς δείχνουν υψηλότερη τάση γήρανσης του πληθυσμού τους, ενώ οι δύο κατ’ 
εξοχήν ορεινοί νομοί, Ευρυτανίας και Φωκίδας δείχνουν έντονα σημάδια 
γήρανσης και εγκατάλειψης ορισμένων περιοχών από τους κατοίκους τους, 
ιδιαίτερα τους νέους. 

2. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση απόκτησης ενός παιδιού 
αποτελούν η αδυναμία των γονέων να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του κόστους 
της εγκυμοσύνης και η γενικότερη προσβασιμότητα του συστήματος υγείας. 

Στην Ελλάδα, η μέση δαπάνη τοκετού σε ένα δημόσιο νοσοκομείο κυμαίνεται από 
€800 έως €1.500 ενώ η αντίστοιχη σε ιδιωτική κλινική από €1.500 έως €2.800, 
χωρίς να συνυπολογίζονται επιπλέον έξοδα όπως αμοιβές γιατρών (στον ιδιωτικό 
τομέα), εξετάσεις κ.α 
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Πέραν του υψηλού κόστους εγκυμοσύνης, μεγάλο ρόλο στην απόφαση 
απόκτησης ενός παιδιού διαδραματίζει το επίπεδο και η γενικότερη 
προσβασιμότητα του συστήματος υγείας. Στο δημόσιο τομέα οι δαπάνες υγείας 
μειώθηκαν κατά 45% την περίοδο 2009-2014  λόγω των έντονων οικονομικών 
πιέσεων, γεγονός που επηρέασε τις νοσοκομειακές υποδομές της χώρας. Η 
απουσία ολοκληρωμένης πληθυσμιακής κάλυψης υπηρεσιών Υγείας πλήττει 
άμεσα και την κατανομή μαιευτηρίων και γυναικολογικών κλινικών. Πιο 
συγκεκριμένα, η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική ανομοιομορφία ως προς την 
κατανομή μαιευτηρίων και γυναικολογικών κλινικών στις διαφορετικές περιφέρειές 
της, με την Περιφέρεια Αττικής να διαθέτει τα περισσότερα σημεία παροχής 
μαιευτικών υπηρεσιών υγείας (30 μαιευτήρια και γυναικολογικές κλινικές/100.000 
κατοίκους) και την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου τα λιγότερα (7 μαιευτήρια και 
γυναικολογικές κλινικές/ 100.000 κατοίκους), ενώ η αναλογία για τις υπόλοιπες 
υγειονομικές περιφέρειες κυμαίνεται κατά μέσο όρο στις 13 κλινικές ανά 100.000 
κατοίκους. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντιστοιχούν 9 μαιευτήρια και 
γυναικολογικές κλινικές/ 100.000 κατοίκους. 

Από την κατάσταση αυτή, πλήττονται κυρίως οι απομακρυσμένες, ορεινές και 
δυσπρόσιτες περιοχές αλλά και οι νησιωτικές περιοχές της χώρας όπου η 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένες μαιευτικές και γυναικολογικές υπηρεσίες είναι 
ιδιαίτερα περιορισμένη. Οι ελλείψεις αυτές οξύνουν το ελληνικό πρόβλημα 
υπογεννητικότητας αφού οι γυναίκες καλούνται να καλύψουν, μαζί με τις πάγιες 
μαιευτικές δαπάνες, και έξοδα μεταφοράς και μετάβασης από τον τόπο κατοικίας 
τους σε κάποιο αστικό κέντρο. 

3. Ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας και υλοποίησης δράσεων στα πλαίσιο 
αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας που επιφέρει πληθυσμιακή συρρίκνωση και 
γήρανση του πληθυσμού ιδιαίτερα στους ορεινούς δήμους. 

Ειδικότερα, στα πλαίσια των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση έργου που 
αφορά στην εφαρμογή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και του τοκετού σε πενήντα (50) γυναίκες, κατά ελάχιστον αριθμό, 
που ζουν μόνιμα σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και την πλήρη οικονομική κάλυψη του συνόλου των εξόδων, αμοιβών και 
δαπανών που απαιτούνται εν όψει της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκειά της και του 
τοκετού των γυναικών αυτών. 

Ως περιοχή δράσης ορίζεται η περιοχή που εκτείνεται σε δεκαέξι (16) Δημοτικές 
ενότητες εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι οποίες 
αποτελούνται από εκατόν δώδεκα (112) Τοπικές Κοινότητες, εκ των οποίων οι 
ογδόντα πέντε (85) είναι ορεινά χωριά, τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Η 
επιλογή της περιοχής δράσης έγινε λαμβάνοντας υπόψη την ορεινότητα αυτών 
των χωριών, τον πληθυσμό αυτών, την περιορισμένη πρόσβαση που διαθέτουν 
σε σύγχρονες ιατρικές εγκαταστάσεις και ιατρικό δυναμικό και το γεγονός ότι 
παρουσιάζουν αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων και μηδενικές έως ελάχιστες 
γεννήσεις (Μ.Ο. τριετίας 2014-2015-2016), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

4. Η «HOPEgenesis» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και εξυπηρετεί 
αποκλειστικά κοινωφελείς σκοπούς, δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και 
ασχολείται με το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα έχοντας ως αποστολή 
της να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη σε γυναίκες από 
τη στιγμή που μένουν έγκυες έως τη μέρα του τοκετού τους, καλύπτοντας την 
ιατρική ανασφάλεια των γυναικών σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και ορεινές 
περιοχές της χώρας. 
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Κατόπιν των ανωτέρω. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον φορέα υπό την 
επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με 
διακριτικό τίτλο «HOPEgenesis» για την «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής 
φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες 
κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
που είναι ήδη έγκυες ή που θα  κυοφορήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου.» 

2. Την αποδοχή των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας εισήγησης. 

3. Τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην 
τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης με τους αναπληρωτές τους. 

Συν: 
Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 4368/2016   

 

Μεταξύ 

της 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

και της 

αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας « ΧΟΟΥΠ ΤΖΕΝΕΣΙΣ » 

με τον διακριτικό τίτλο «HOPE GENESIS», 

 

για την υλοποίηση του Έργου 

 

 «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και 
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δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που είναι ήδη 
έγκυες ή που θα  κυοφορήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.» 

 

 

Λαμία,  Οκτώβριος 2018 
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Στη Λαμία  σήμερα    /   /2018  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

1) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που εδρεύει στην Λαμία, Λεωφ. 

Καλυβίων 2,  ΑΦΜ 997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας που εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Περιφερειάρχη  κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη. 

2) Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΟΟΥΠ 
ΤΖΕΝΕΣΙΣ», με τον διακριτικό τίτλο «HOPE GENESIS» η οποία εδρεύει στο 

Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός Παπαδιαμάντη, αριθμός 17, με Α.Φ.Μ. 997169180 - 

Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτής, κ. Στέφανο 

Χανδακά, καλούμενη εφεξής “HOPE GENESIS” 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, 

όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).  

2. Το ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α.” [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ] 

3. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α’ 

241) όπως ισχύει 

4. Το Νόμο ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Το Νόμο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
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Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και 

λοιπές ρυθμίσεις. 

6. Το άρθρο 11 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας & λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30). 

7. Το άρθρο 17 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 89 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 21). 

8. Tην υπ’ αριθ. Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/09.06.2016) Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης – Υγείας - Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών 

Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης». 

9. Το καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας  με την επωνυμία 

«ΧΟΟΥΠ ΤΖΕΝΕΣΙΣ», με τον διακριτικό τίτλο «HOPE GENESIS» 

10. Το γεγονός ότι η HOPE GENESIS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

και εξυπηρετεί αποκλειστικά κοινωφελείς σκοπούς, δραστηριοποιείται στον 

τομέα της υγείας και ασχολείται με το θέμα της υπογεννητικότητας στην 

Ελλάδα έχοντας ως αποστολή της να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική 

περίθαλψη και υποστήριξη σε γυναίκες από τη στιγμή που μένουν έγκυες έως 

τη μέρα του τοκετού τους, καλύπτοντας την ιατρική ανασφάλεια των γυναικών 

σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και ορεινές περιοχές της χώρας. 

11. Την από 11/09/2018 πρόταση της HOPE GENESIS για την υλοποίηση του 

Προγράμματος ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης και του τοκετού σε 50 γυναίκες, κατά ελάχιστον αριθμό, που 

ζουν μόνιμα σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, με τη συμμετοχή της “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” με 

ποσό 50.000,00 ευρώ. 
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12. Την από …/…/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της HOPE 

GENESIS με θέμα: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Παροχή 

ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του 

τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που είναι ήδη έγκυες ή που θα  

κυοφορήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.»  

13. Την αριθμ …/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

............................)  έγκρισης  σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την  

HOPE GENESIS για την εφαρμογή του προγράμματος που αφορά σε 

«Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και 

δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που είναι ήδη 

έγκυες ή που θα  κυοφορήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.»  

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. .............  (ΑΔΑ:.................) Απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου 

Νομιμότητας της ως άνω υπ’ αριθ. .................................. απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

15. Την αριθμ. .......................................... απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

έγκριση δαπάνης και πολυετούς  δέσμευσης πιστώσεων (ΑΔΑ: 

.......................................). 

16. Tην υπ΄ αριθ........................................... έγκριση δέσμευσης πίστωσης που 

καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας 

Δημοσιονομικού Ελέγχου Φθιώτιδας με αριθ. Έγκρισης 

………………………….. (ΑΔΑΜ: ..........................................). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αναθέτει με την παρούσα στη HOPE 

GENESIS το έργο:  
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«Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που είναι ήδη έγκυες ή που θα  κυοφορήσουν 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.».  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1) Το Έργο αφορά στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε πενήντα (50) 

γυναίκες, κατά ελάχιστον αριθμό, που ζουν μόνιμα σε ορεινές και 

δυσπρόσιτες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την πλήρη 

οικονομική κάλυψη του συνόλου των εξόδων, αμοιβών και δαπανών που 

απαιτούνται εν όψει της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκειά της και του τοκετού 

των γυναικών αυτών. 

2) Αποστολή της HOPE GENESIS είναι να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική 

περίθαλψη και υποστήριξη σε γυναίκες από τη στιγμή που μένουν έγκυες 

έως τη μέρα του τοκετού τους. Η οργάνωση επικεντρώνεται κυρίως στις 

γυναίκες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα. Η έρευνα 

της HOPE GENESIS, έδειξε ότι οι βασικοί λόγοι για τα χαμηλά ή/και 

μηδενικά ποσοστά γεννήσεων σε αυτές τις περιοχές δεν είναι αποκλειστικά 

οικονομικά. Η ανασφάλεια και η έλλειψη ιατρικών εγκαταστάσεων 

συνέβαλαν επίσης σε αυτήν την πραγματικότητα. Η HOPE GENESIS 

παρέχει στις γυναίκες που ζουν σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες 

στερούνται προγεννητικών διατάξεων, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και 

φροντίδας. Στόχος είναι να αντιστρέψει τα ανησυχητικά αρνητικά ποσοστά 

γεννήσεων στις περιοχές αυτές. Η αδυναμία αντιμετώπισης της παρούσας 

κατάστασης θα έχει σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όχι μόνο για τις 

περιφέρειες αυτές αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. 

3) Ορίζεται ότι η περιοχή δράσης περιλαμβάνει δεκαέξι (16) Δημοτικές 

ενότητες εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι οποίες 
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αποτελούνται από εκατόν δώδεκα (112) Τοπικές Κοινότητες, εκ των 

οποίων οι ογδόντα πέντε (85) είναι ορεινά χωριά, τα οποία πληρούν τα 

κριτήρια επιλογής. Η επιλογή της περιοχής δράσης έγινε λαμβάνοντας 

υπόψη την ορεινότητα αυτών των χωριών, τον πληθυσμό αυτών, την 

περιορισμένη πρόσβαση που διαθέτουν σε σύγχρονες ιατρικές 

εγκαταστάσεις και ιατρικό δυναμικό και το γεγονός ότι παρουσιάζουν 

αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων και μηδενικές έως ελάχιστες 

γεννήσεις (Μ.Ο. τριετίας 2014-2015-2016). Εντός της περιοχής δράσης θα 

υλοποιηθεί η κάλυψη των ωφελουμένων που κατοικούν μόνιμα σε αυτές, 

με αναμενόμενο ελάχιστο αριθμό ενταγμένων γυναικών τις πενήντα (50).  

Αναλυτικά οι Δημοτικές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που 

πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η HOPE GENESIS προκειμένου να 

ενταχθούν στο δίκτυό της είναι οι ακόλουθες: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

Δ.Ε. Δομνίστας  

Δ.Ε. Κτημενίων 

Δ.Ε. Ποταμιάς 

Δ.Ε. Προυσού 

Δ.Ε. Φουρνάς 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
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Δ.Ε. Καλλιέων 

 
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
 

Δ.Ε. Βαρδουσίων 

 

         

 

 

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 

Δ.Ε. Παύλιανης 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 
 

Δ.Ε. Ξυνιάδας 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
 

Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού 

Δ.Ε. Τυμφρηστού 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
 

Δ.Ε. Κορώνειας  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
 

Δ.Ε. Καφηρέως 

          Δ.Ε. Μαρμαρίου 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

 

Δ.Ε. Κονίστρων 

 

         ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

 

Δ.Ε. Νηλέως 

 

Η τροποποίηση της περιοχής δράσης μπορεί να αποφασισθεί με κοινή 
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών κατόπιν τεκμηριωμένης 
εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

4) Σκοπός του έργου είναι: 

α) Η ανατροπή του κλίματος της υπογεννητικότητας στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας με αύξηση των γεννήσεων στην περιοχή δράσης. 

β) Η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των φορέων της ΠΣτΕ για τη 

λήψη μέτρων κατά της υπογεννητικότητας. 

γ) Η καταπολέμηση της ιατρικής ανασφάλειας που βιώνουν οι οικογένειες 

στην περιοχή δράσης λόγω έλλειψης ιατρικών εγκαταστάσεων και 

εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού. 
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δ) Η καταπολέμηση της οικονομικής ανασφάλειας που βιώνουν οι 

οικογένειες στην περιοχή δράσης, καλύπτοντάς τους τις οικονομικές 

απαιτήσεις που επιφέρει η εγκυμοσύνη και ο τοκετός. 

ε) Πρόσβαση των γυναικών της περιοχής δράσης σε σύγχρονες ιατρικές 

μεθόδους και προγεννητικές διατάξεις. 

στ) Η διερεύνηση της επίδρασης δράσεων υποστήριξης 

υπογεννητικότητας σε ορεινές περιοχές στους βασικούς δημογραφικούς 

δείκτες γηρασμού και εξάρτησης,  οι οποίοι αντανακλούν δυνατά  και  

αδύνατα  σημεία  των  περιοχών  ως  προς  το  ανθρώπινο  δυναμικό και 

ως εκ τούτου στην αναπτυξιακή τους δυνατότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το Έργο θα έχει διάρκεια από την   … /.. / 2018  έως το τέλος τριών (3) 

ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης, 

ήτοι η ../../2021.  

Το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε περίπτωση εξάντλησης του 

προϋπολογισμού και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει επιτευχθεί ο ελάχιστος 

αριθμός των πενήντα (50) γεννήσεων. 

Η διάρκεια της συμβάσεως δύναται να παραταθεί εφόσον υπάρχουν σοβαροί 

λόγοι και μετά από κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1) Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των  εκατό 

χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Το 

ποσό συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εφ’ εξής η «Συνεισφορά») 

ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
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αναλογούντος ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας .................................................... ................................    και αντιστοίχως 

το ποσό συμμετοχής της HOPE GENESIS ανέρχεται σε (50.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα καλυφθεί διά χορηγιών και 

δωρεών εκ του προϋπολογισμού της. 

2) Η HOPE GENESIS ρητά δηλώνει και εγγυάται ότι ο συνολικός 

προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου, ήτοι εκατό χιλιάδες (100.000,00€) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού συνεισφοράς της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ (ήτοι 50.000,00 ευρώ), θα χρησιμοποιηθεί  από την  HOPE GENESIS 

προς όφελος κατ’ ελάχιστον 50 εγκύων γυναικών της περιοχής δράσης που θα 

ενταχθούν στο παρόν έργο, για την ιατρική παρακολούθησή τους, για τη 

διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, για 

την διενέργεια των τοκετών, για τα έξοδα διαμονής και μεταφοράς των εγκύων, 

για την αποστολή βρεφικού πακέτου νεογέννητου μετά τον τοκετό.  

3) Ενδεικτικός  προϋπολογισμός του έργου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. 

4) Η HOPE GENESIS οφείλει, κατά τα οριζόμενα στην  ΥΑ 

Δ23/οικ.25930/2011/16 (ΦΕΚ 1652 /09-06-2016), εντός 15 ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του 

έργου ίση με το τρία  επί τοις εκατό (3%) της συνεισφοράς. 

Σε περίπτωση μη κατάθεσης από τον ανάδοχο του έργου εντός 15 ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, 

κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος και λύεται η σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό 

δημόσιο. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο με την ολοκλήρωση του 

έργου της σύμβασης, ήτοι κατόπιν αποπληρωμής του προγράμματος. 

5) Το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (εφ’ εξής η «Συνεισφορά») θα καταβληθεί τμηματικά από 

πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

..............................................................................  
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6) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μετά την κατάθεση της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης θα καταβάλει, ως προκαταβολή, το 40% της 

Συνεισφοράς, ήτοι το ποσό των 20.000,00 €, εντός του πρώτου τριμήνου 

διάρκειας της παρούσας, ήτοι έως …/…/2018 στον υπ’ αριθμ. 

................................... τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η HOPE GENESIS στην 

Τράπεζα .................................., ο οποίος θα χρησιμοποιείται για τις πληρωμές 

του έργου.  

7) Η καταβολή  του υπολοίπου της “συνεισφοράς” θα πραγματοποιείται 

τμηματικά, ανά τρίμηνο, με βάση τις εκθέσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 

και τον αριθμό των εγκύων που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Αναλυτικά: 

 Για τις είκοσι  πρώτες εγκύους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν θα 

υπάρξει πρόσθετη καταβολή καθώς η συνεισφορά της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ καλύπτεται από την προκαταβολή. 

 Για τις επόμενες εγκύους που θα εντάσσονται στο πρόγραμμα θα 

καταβάλλεται, για κάθε έγκυο, το ποσό των χιλίων (1.000,00€) ευρώ, μέχρι 

συμπλήρωση του προϋπολογισμού της συνεισφοράς. 

 Σε περίπτωση που από την τριμηνιαία αναφορά που θα υποβάλει η HOPE 

GENESIS στην Επιτροπή Παρακολούθησης, προκύπτει ότι μετά τον τοκετό 

ενταγμένης εγκύου στο πρόγραμμα, υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο 

συνεισφοράς της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, η επόμενη τριμηνιαία 

καταβολή της συνεισφοράς της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ θα 

μειώνεται κατά το ποσό του αδιαθέτου υπολοίπου. 

8) Σε περίπτωση που η δαπάνη για την παροχή ολοκληρωμένη ιατρικής 

φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκα 

ενταγμένη στο πρόγραμμα ξεπεράσει τον  προϋπολογισμό του Παραρτήματος Α, 

η πρόσθετη δαπάνη θα καλύπτεται αποκλειστικά από την HOPE GENESIS. 

9) Η HOPE GENESIS υποχρεούται  τρεις (3) μήνες από τη λήψη της 

Συνεισφοράς κι εφ' εξής ανά τρίμηνο και μέχρι εξαντλήσεως αυτής να υποβάλει 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης αναφορά προόδου του Έργου της στις 

Περιοχές Δράσης και της πορείας της Συνεισφοράς προσκομίζοντας άπαντα τα 
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σχετικά νόμιμα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια, κλπ) και κάθε άλλο 

απαιτούμενο έγγραφο που θα αποδεικνύει την προοδευτική εξάντληση της 

Συνεισφοράς αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια του έργου. 

10) Η HOPE GENESIS ρητά δηλώνει και εγγυάται ότι η Συνεισφορά που θα 

καταβάλει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ θα χρησιμοποιηθεί  από την  

HOPE GENESIS και μόνο, αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της Σύμπραξης για 

την κάλυψη των αναγκών των Ωφελούμενων που κατοικούν μόνιμα στις Περιοχές 

Δράσης. Κανένα τμήμα της Συνεισφοράς δε θα χρησιμοποιείται για τυχόν 

καταβολή χρηματικού ποσού προς όφελος οποιουδήποτε εταίρου ή μέλους της 

HOPE GENESIS, μελών της οικογενείας ή μελών ΔΣ της HOPE GENESIS ή 

οποιουδήποτε ατόμου που συνδέεται με κάποια από αυτά ή για σκοπό 

διαφορετικό από το σκοπό του παρόντος. 

11) Η HOPE GENESIS, θα εκδώσει τα σχετικά τιμολόγια για την είσπραξη  της 

«Συνεισφοράς». 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ορίζεται 

Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1) ............................................................. ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας με αναπληρωτή τ.. ............................................................ 

2) ................................................................. ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας με αναπληρωτή τ.. ............................................................ 

3) ..............................................ως εκπρόσωπος της HOPE GENESIS με 

αναπληρωτή τ.. ............................................................ 

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμοδίων 

υπηρεσιών των επιχορηγούντων φορέων. Όταν η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο 

και προς διευκόλυνση του έργου της, είναι δυνατή η παρουσία εξουσιοδοτημένου 
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εκπροσώπου του επιχορηγούμενου φορέα ύστερα από πρόσκληση της 

Επιτροπής, για την παροχή πληροφοριών, διευκρινίσεων κ.λπ. ο οποίος και θα 

αποχωρεί πριν την έναρξη της συζήτησης. 

Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 1,  

 Η εποπτεία εφαρμογής όλων των όρων της παρούσας σύμβασης και  

 Η παραλαβή των εργασιών μέχρι ../../2021 καθώς και του συνόλου των 

εργασιών της σύμβασης μετά την ολοκλήρωσή τους συντάσσοντας σχετικό 

πρακτικό.  

Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης οφείλει να παρακολουθεί στενά την 

πορεία υλοποίησης του έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) για το οποίο 

θα υποβάλλει εκθέσεις κάθε τρίμηνο με συνημμένα τα τριμηνιαία Δελτία 

Οικονομικών Στοιχείων και Πεπραγμένων, στους εποπτεύοντες και 

επιχορηγούντες φορείς. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης του 

προγράμματος, συνεργαζόμενη με τον αντισυμβαλλόμενο και τις αρμόδιες 

υπηρεσίες  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η HOPE GENESIS οφείλει να συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις και τις 

υποδείξεις της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο πλαίσιο των εκθέσεων 

της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 
πρέπει:  

α) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 
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β) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση μεταξύ τους και να λαμβάνουν 

αναγκαία μέτρα που αποσκοπούν στην υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης.  

γ) Να παρέχουν τη δυνατότητα απασχόλησης του προσωπικού τους που κρίνεται 

αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σύμβασης και για το 

διάστημα ισχύος αυτής. 

δ) Να εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης σύμφωνα με τον τρόπο που έχουν συμφωνήσει στην παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση. 

ε) Να συντάσσουν κάθε τρίμηνο Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων και Πεπραγμένων 

το οποίο θα υποβάλλουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης.. 

στ) Να συνεργάζονται, να εκτελούν και να εκπληρώνουν εγκαίρως όλες τις 

υποχρεώσεις τους καλόπιστα και υπό τους όρους που στην παρούσα σύμβαση 

συμφωνούνται. 

 

1) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) να παρέχει στη HOPE GENESIS περιοδικά κατά τη διάρκεια της παρούσας κι 

εντός ευλόγου χρόνου κατόπιν αιτήματος της HOPE GENESIS τα απαιτούμενα 

στατιστικά στοιχεία γεννήσεων, θανάτων και τον πληθυσμό των Περιφερειακών 

Ενοτήτων των Νομών Φωκίδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και 

των τοπικών κοινοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα δράσεων της 

παρούσης,  

β) να παρέχει πληροφόρηση στη HOPE GENESIS ως προς τις νοσοκομειακές  

μονάδες που λειτουργούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και εξυπηρετούν τις 

εγκυμονούσες της  Περιφέρειας, 

γ) να συνδράμει την HOPE GENESIS στην επικοινωνία και τη συνεργασία με 

τους τοπικούς φορείς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με σκοπό την εύρυθμη 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης. 

δ) να παρέχει κάθε απαιτούμενη πληροφόρηση εν όψει της Σύμπραξης 
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ε) να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της απόσπασμα αναφορικά με την παρούσα 

προγραμματική σύμβαση 

στ) να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης σύμφωνα με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί στην παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση. 

ζ) Να παρέχει στελέχη της για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

2) Η “HOPE GENESIS” αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) Να υλοποιήσει το συμφωνηθέν έργο. 

β) να εξασφαλίσει, δια χορηγιών και δωρεών εκ του Προϋπολογισμού, το ποσό 

των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), το οποίο θα διατεθεί για τις 

Ωφελούμενες που θα προκύψουν στις Περιοχές Δράσης και το οποίο η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κρίνει εύλογο και επαρκές. 

γ) να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της απόσπασμα αναφορικά με την παρούσα 

προγραμματική σύμβαση 

δ) Να συντάσσει κάθε τρίμηνο Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων και Πεπραγμένων 

το οποίο θα υποβάλλει  στην Επιτροπή Παρακολούθησης  

ε) Να παρέχει στελέχη της για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη 

και λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  2 της παρούσης 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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Είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης μετά από έγγραφη ομόφωνη 

συμφωνία των συμβαλλομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι 

οποίοι θεωρούνται  ουσιώδεις στο σύνολό τους και χωρίς καμία εξαίρεση, ή η 

παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει αυτομάτως στο άλλο μέρος το δικαίωμα 

να καταγγείλει τη σύμβαση. 

2. Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της παρούσας, ή μη τήρησης των υποχρεώσεών 

των συμβαλλομένων που απορρέουν απ’ αυτή, ή σε περίπτωση 

παραβάσεων αυτής, ή διαπίστωσης σημαντικών δυσλειτουργιών στην εξέλιξη 

υλοποίησης του Προγράμματος, κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα 

καταγγελίας της σύμβασης.  

3. Σε περίπτωση μη αποστολής από την HOPE GENESIS του τριμηνιαίου 

Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων και Πεπραγμένων ή αφού διαπιστωθεί από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης ότι δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα, τότε η 

σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του ποσού που έχει 

καταβληθεί. 

4. Για το υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος, πέραν του καταλογισμού της ευθύνης 

που του ανήκει περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων θετικών ζημιών, 

ορίζεται ποινική ρήτρα σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των 

όρων της παρούσας, ύψους 1% επί του συνολικού ποσού του οικονομικού 

αντικειμένου του Άρθρου 3 της παρούσας. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται 

αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1) Καμία τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο 

που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

2) Η μη άσκηση των δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλόμενων μερών από τα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις 

τους, ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν 

αναγνωρίζονται από αυτή τη σύμβαση. 

3) Το πρόγραμμα δεν συνδέεται – επικαλύπτεται σε οικονομικό, διαχειριστικό, 

λογιστικό επίπεδο με άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ελληνικές ή 

κοινοτικές πηγές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Δ23/οικ. 25930/2011 

(ΦΕΚ Β΄1652/9.6.2016) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας - Οικονομικών, με 

θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

4) Η χρήση λογοτύπων, σημάτων εμπορικής επωνυμίας και λοιπών δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας αμφότερων των συμβαλλομένων μερών, παραμένουν 

στην αποκλειστική κυριότητα εκάστου εξ αυτών και η χρήση τους στο πλαίσιο του 

έργου θα γίνεται κατά τους όρους του παρόντος. Ουδεμία περαιτέρω ή 

διαφορετική χρήση αυτών επιτρέπεται. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

μπορεί να κάνει χρήση του σήματος ή λογοτύπου και των γραφίστικων στοιχείων 

της HOPE GENESIS, σε συνδυασμό με την επωνυμία ή τον διακριτικό της τίτλο, 

προκειμένου να επικοινωνήσει αποκλειστικά και μόνο το παρόν έργο και μόνο 

έπειτα από γραπτή ενημέρωση και έγγραφη έγκριση της HOPE GENESIS, για 

συγκεκριμένα κείμενα, καταχωρήσεις, κτλ. που αφορούν την παρούσα 

Επιχορήγηση και ιδιαίτερα για την παράθεση και γενικότερα χρήση στοιχείων που 

προέρχονται από σχετικές δράσεις της HOPE GENESIS. Η HOPE GENESIS 

δεσμεύεται και εγγυάται στο παρόν ότι θα αποστέλλει προς έγκριση στην  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πριν από οποιαδήποτε δημοσιοποίηση, όλο 
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το υλικό στο οποίο θα προβάλλονται η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (π.χ. 

σε καταχωρήσεις, έντυπα ή δελτία τύπου σε οποιαδήποτε μορφή που αφορούν 

στην  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ). Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ η HOPE GENESIS δεν δύναται 

να προχωρήσει σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση σχετικά με αυτό. 

5) Για οποιαδήποτε διαφορά αναφυεί από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι 

τα Δικαστήρια της Λαμίας, στην αρμοδιότητα των οποίων τα μέρη νομίμως 

υποβάλλονται με το παρόν κατά ρητή συμφωνία παρεκτάσεως. 

6) Το παρόν ακυρώνει πλήρως οποιαδήποτε τυχόν προηγηθείσα προφορική ή 

γραπτή συμφωνία των μερών και αποτελεί τη μόνη ισχύουσα συμφωνία 

μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική συμφωνία σε 

τέσσερα αντίτυπα, δυο για κάθε συμβαλλόμενο, τα οποία υπογράφονται από τους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. Αποκτά δε πλήρη ισχύ μετά την υπογραφή της. Οι 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των δύο συμβαλλομένων δια των οποίων 

εγκρίνεται η υλοποίηση του έργου που αφορά η παρούσα, αποτελούν 

συμπληρωματικά έγγραφα αυτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  “HOPE GENESIS” 

 
 
 
 
 
 

...............................  
..................................... 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες 
κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, που είναι ήδη έγκυες ή που θα  κυοφορήσουν κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου. 

Περίοδος Εφαρμογής …/…/2018-…/…/2021 

Ελάχιστος Αριθμός Ωφελούμενων 50 

Ελάχιστος  αριθμός γεννήσεων 50 

Μέσο κόστος ανά ωφελούμενη για: 

μετακινήσεις, διαμονή, ιατρικές 
εξετάσεις, τοκετό, βρεφικό πακέτο 
νεογέννητου μετά τον τοκετό 

2.000 € 

Συμμετοχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ στο κόστος / ωφελούμενη 

1.000 € 

Συμμετοχή HOPE GENESIS στο 
κόστος / ωφελούμενη 

1.000 € 

Έκτακτα περιστατικά (αεροκομιδή, 
θερμοκοιτίδα, κλπ) 

700 € με κάλυψη κόστους από HOPE 
GENESIS ή ΕΟΠΥΥ 

 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει: 1.τη  σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον φορέα 
υπό την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
με διακριτικό τίτλο «HOPEgenesis» για την «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής 
φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες 
κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που 
είναι ήδη έγκυες ή που θα  κυοφορήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.», 
2. την αποδοχή των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της 
Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της 
παρούσας απόφασης και 3. ορίζει  δύο (2) εκπροσώπους από την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας στην τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης με τους 
αναπληρωτές τους, ως ακολούθως: 

o Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Αργυρίου ως εκπρόσωπο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αναπληρωτή τον Εντεταλμένο Περιφερειακό 
Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλή  Χειμάρα. 
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o Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Ευαγγελίου ως εκπρόσωπο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. 
Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο. 

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης « Θανάσης 
Γιαννόπουλος-Συμφωνία για τη Στερεά» και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
Παράταξης  «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας». 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 4368/2016   

 

Μεταξύ 

της 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

και της 

αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας « ΧΟΟΥΠ ΤΖΕΝΕΣΙΣ » 

με τον διακριτικό τίτλο «HOPE GENESIS», 

 

για την υλοποίηση του Έργου 

 

 «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και 
δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που είναι ήδη 

έγκυες ή που θα  κυοφορήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.» 

 

 

Λαμία,  Οκτώβριος 2018 
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Στη Λαμία  σήμερα    /   /2018  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

1) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που εδρεύει στην Λαμία, Λεωφ. 

Καλυβίων 2,  ΑΦΜ 997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας που εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Περιφερειάρχη  κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη. 

2) Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΟΟΥΠ 
ΤΖΕΝΕΣΙΣ», με τον διακριτικό τίτλο «HOPE GENESIS» η οποία εδρεύει στο 

Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός Παπαδιαμάντη, αριθμός 17, με Α.Φ.Μ. 997169180 - 

Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτής, κ. Στέφανο 

Χανδακά, καλούμενη εφεξής “HOPE GENESIS” 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, 

όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).  

2. Το ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α.” [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ] 

3. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α’ 

241) όπως ισχύει 

4. Το Νόμο ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Το Νόμο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
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Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και 

λοιπές ρυθμίσεις. 

6. Το άρθρο 11 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας & λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30). 

7. Το άρθρο 17 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 89 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 21). 

8. Tην υπ’ αριθ. Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/09.06.2016) Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης – Υγείας - Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών 

Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης». 

9. Το καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας  με την επωνυμία 

«ΧΟΟΥΠ ΤΖΕΝΕΣΙΣ», με τον διακριτικό τίτλο «HOPE GENESIS» 

10. Το γεγονός ότι η HOPE GENESIS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

και εξυπηρετεί αποκλειστικά κοινωφελείς σκοπούς, δραστηριοποιείται στον 

τομέα της υγείας και ασχολείται με το θέμα της υπογεννητικότητας στην 

Ελλάδα έχοντας ως αποστολή της να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική 

περίθαλψη και υποστήριξη σε γυναίκες από τη στιγμή που μένουν έγκυες έως 

τη μέρα του τοκετού τους, καλύπτοντας την ιατρική ανασφάλεια των γυναικών 

σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και ορεινές περιοχές της χώρας. 

11. Την από 11/09/2018 πρόταση της HOPE GENESIS για την υλοποίηση του 

Προγράμματος ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης και του τοκετού σε 50 γυναίκες, κατά ελάχιστον αριθμό, που 

ζουν μόνιμα σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, με τη συμμετοχή της “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” με 

ποσό 50.000,00 ευρώ. 
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12. Την από …/…/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της HOPE 

GENESIS με θέμα: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Παροχή 

ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του 

τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που είναι ήδη έγκυες ή που θα  

κυοφορήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.»  

13. Την αριθμ …/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

............................)  έγκρισης  σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την  

HOPE GENESIS για την εφαρμογή του προγράμματος που αφορά σε 

«Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και 

δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που είναι ήδη 

έγκυες ή που θα  κυοφορήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.»  

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. .............  (ΑΔΑ:.................) Απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου 

Νομιμότητας της ως άνω υπ’ αριθ. .................................. απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου. 

15. Την αριθμ. .......................................... απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

έγκριση δαπάνης και πολυετούς  δέσμευσης πιστώσεων (ΑΔΑ: 

.......................................). 

16. Tην υπ΄ αριθ........................................... έγκριση δέσμευσης πίστωσης που 

καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας 

Δημοσιονομικού Ελέγχου Φθιώτιδας με αριθ. Έγκρισης 

………………………….. (ΑΔΑΜ: ..........................................). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αναθέτει με την παρούσα στη HOPE 

GENESIS το έργο:  
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«Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που είναι ήδη έγκυες ή που θα  κυοφορήσουν 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.».  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5) Το Έργο αφορά στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε πενήντα (50) 

γυναίκες, κατά ελάχιστον αριθμό, που ζουν μόνιμα σε ορεινές και 

δυσπρόσιτες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την πλήρη 

οικονομική κάλυψη του συνόλου των εξόδων, αμοιβών και δαπανών που 

απαιτούνται εν όψει της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκειά της και του τοκετού 

των γυναικών αυτών. 

6) Αποστολή της HOPE GENESIS είναι να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική 

περίθαλψη και υποστήριξη σε γυναίκες από τη στιγμή που μένουν έγκυες 

έως τη μέρα του τοκετού τους. Η οργάνωση επικεντρώνεται κυρίως στις 

γυναίκες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα. Η έρευνα 

της HOPE GENESIS, έδειξε ότι οι βασικοί λόγοι για τα χαμηλά ή/και 

μηδενικά ποσοστά γεννήσεων σε αυτές τις περιοχές δεν είναι αποκλειστικά 

οικονομικά. Η ανασφάλεια και η έλλειψη ιατρικών εγκαταστάσεων 

συνέβαλαν επίσης σε αυτήν την πραγματικότητα. Η HOPE GENESIS 

παρέχει στις γυναίκες που ζουν σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες 

στερούνται προγεννητικών διατάξεων, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και 

φροντίδας. Στόχος είναι να αντιστρέψει τα ανησυχητικά αρνητικά ποσοστά 

γεννήσεων στις περιοχές αυτές. Η αδυναμία αντιμετώπισης της παρούσας 

κατάστασης θα έχει σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όχι μόνο για τις 

περιφέρειες αυτές αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. 

7) Ορίζεται ότι η περιοχή δράσης περιλαμβάνει δεκαέξι (16) Δημοτικές 

ενότητες εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι οποίες 
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αποτελούνται από εκατόν δώδεκα (112) Τοπικές Κοινότητες, εκ των 

οποίων οι ογδόντα πέντε (85) είναι ορεινά χωριά, τα οποία πληρούν τα 

κριτήρια επιλογής. Η επιλογή της περιοχής δράσης έγινε λαμβάνοντας 

υπόψη την ορεινότητα αυτών των χωριών, τον πληθυσμό αυτών, την 

περιορισμένη πρόσβαση που διαθέτουν σε σύγχρονες ιατρικές 

εγκαταστάσεις και ιατρικό δυναμικό και το γεγονός ότι παρουσιάζουν 

αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων και μηδενικές έως ελάχιστες 

γεννήσεις (Μ.Ο. τριετίας 2014-2015-2016). Εντός της περιοχής δράσης θα 

υλοποιηθεί η κάλυψη των ωφελουμένων που κατοικούν μόνιμα σε αυτές, 

με αναμενόμενο ελάχιστο αριθμό ενταγμένων γυναικών τις πενήντα (50).  

Αναλυτικά οι Δημοτικές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που 

πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η HOPE GENESIS προκειμένου να 

ενταχθούν στο δίκτυό της είναι οι ακόλουθες: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

Δ.Ε. Δομνίστας  

Δ.Ε. Κτημενίων 

Δ.Ε. Ποταμιάς 

Δ.Ε. Προυσού 

Δ.Ε. Φουρνάς 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
 

Δ.Ε. Καλλιέων 
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ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
 

Δ.Ε. Βαρδουσίων 

 

       

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 

Δ.Ε. Παύλιανης 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 
 

Δ.Ε. Ξυνιάδας 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
 

Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού 

Δ.Ε. Τυμφρηστού 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
 

Δ.Ε. Κορώνειας  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
 

Δ.Ε. Καφηρέως 

          Δ.Ε. Μαρμαρίου 
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ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

 

Δ.Ε. Κονίστρων 

 

         ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

 

Δ.Ε. Νηλέως 

 

Η τροποποίηση της περιοχής δράσης μπορεί να αποφασισθεί με κοινή 
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών κατόπιν τεκμηριωμένης 
εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

8) Σκοπός του έργου είναι: 

α) Η ανατροπή του κλίματος της υπογεννητικότητας στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας με αύξηση των γεννήσεων στην περιοχή δράσης. 

β) Η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των φορέων της ΠΣτΕ για τη 

λήψη μέτρων κατά της υπογεννητικότητας. 

γ) Η καταπολέμηση της ιατρικής ανασφάλειας που βιώνουν οι οικογένειες 

στην περιοχή δράσης λόγω έλλειψης ιατρικών εγκαταστάσεων και 

εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού. 

δ) Η καταπολέμηση της οικονομικής ανασφάλειας που βιώνουν οι 

οικογένειες στην περιοχή δράσης, καλύπτοντάς τους τις οικονομικές 

απαιτήσεις που επιφέρει η εγκυμοσύνη και ο τοκετός. 

ε) Πρόσβαση των γυναικών της περιοχής δράσης σε σύγχρονες ιατρικές 

μεθόδους και προγεννητικές διατάξεις. 

στ) Η διερεύνηση της επίδρασης δράσεων υποστήριξης 

υπογεννητικότητας σε ορεινές περιοχές στους βασικούς δημογραφικούς 

δείκτες γηρασμού και εξάρτησης,  οι οποίοι αντανακλούν δυνατά  και  
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αδύνατα  σημεία  των  περιοχών  ως  προς  το  ανθρώπινο  δυναμικό και 

ως εκ τούτου στην αναπτυξιακή τους δυνατότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το Έργο θα έχει διάρκεια από την   … /.. / 2018  έως το τέλος τριών (3) 

ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης, 

ήτοι η ../../2021.  

Το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε περίπτωση εξάντλησης του 

προϋπολογισμού και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει επιτευχθεί ο ελάχιστος 

αριθμός των πενήντα (50) γεννήσεων. 

Η διάρκεια της συμβάσεως δύναται να παραταθεί εφόσον υπάρχουν σοβαροί 

λόγοι και μετά από κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1) Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των  εκατό 

χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Το 

ποσό συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εφ’ εξής η «Συνεισφορά») 

ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας .................................................... ................................    και αντιστοίχως 

το ποσό συμμετοχής της HOPE GENESIS ανέρχεται σε (50.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα καλυφθεί διά χορηγιών και 

δωρεών εκ του προϋπολογισμού της. 

2) Η HOPE GENESIS ρητά δηλώνει και εγγυάται ότι ο συνολικός 

προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου, ήτοι εκατό χιλιάδες (100.000,00€) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού συνεισφοράς της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ (ήτοι 50.000,00 ευρώ), θα χρησιμοποιηθεί  από την  HOPE GENESIS 
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προς όφελος κατ’ ελάχιστον 50 εγκύων γυναικών της περιοχής δράσης που θα 

ενταχθούν στο παρόν έργο, για την ιατρική παρακολούθησή τους, για τη 

διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, για 

την διενέργεια των τοκετών, για τα έξοδα διαμονής και μεταφοράς των εγκύων, 

για την αποστολή βρεφικού πακέτου νεογέννητου μετά τον τοκετό.  

3) Ενδεικτικός  προϋπολογισμός του έργου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. 

4) Η HOPE GENESIS οφείλει, κατά τα οριζόμενα στην  ΥΑ 

Δ23/οικ.25930/2011/16 (ΦΕΚ 1652 /09-06-2016), εντός 15 ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του 

έργου ίση με το τρία  επί τοις εκατό (3%) της συνεισφοράς. 

Σε περίπτωση μη κατάθεσης από τον ανάδοχο του έργου εντός 15 ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, 

κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος και λύεται η σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό 

δημόσιο. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο με την ολοκλήρωση του 

έργου της σύμβασης, ήτοι κατόπιν αποπληρωμής του προγράμματος. 

5) Το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (εφ’ εξής η «Συνεισφορά») θα καταβληθεί τμηματικά από 

πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

..............................................................................  

6) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μετά την κατάθεση της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης θα καταβάλει, ως προκαταβολή, το 40% της 

Συνεισφοράς, ήτοι το ποσό των 20.000,00 €, εντός του πρώτου τριμήνου 

διάρκειας της παρούσας, ήτοι έως …/…/2018 στον υπ’ αριθμ. 

................................... τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η HOPE GENESIS στην 

Τράπεζα .................................., ο οποίος θα χρησιμοποιείται για τις πληρωμές 

του έργου.  

7) Η καταβολή  του υπολοίπου της “συνεισφοράς” θα πραγματοποιείται 

τμηματικά, ανά τρίμηνο, με βάση τις εκθέσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 

και τον αριθμό των εγκύων που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Αναλυτικά: 
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 Για τις είκοσι  πρώτες εγκύους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν θα 

υπάρξει πρόσθετη καταβολή καθώς η συνεισφορά της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ καλύπτεται από την προκαταβολή. 

 Για τις επόμενες εγκύους που θα εντάσσονται στο πρόγραμμα θα 

καταβάλλεται, για κάθε έγκυο, το ποσό των χιλίων (1.000,00€) ευρώ, μέχρι 

συμπλήρωση του προϋπολογισμού της συνεισφοράς. 

 Σε περίπτωση που από την τριμηνιαία αναφορά που θα υποβάλει η HOPE 

GENESIS στην Επιτροπή Παρακολούθησης, προκύπτει ότι μετά τον τοκετό 

ενταγμένης εγκύου στο πρόγραμμα, υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο 

συνεισφοράς της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, η επόμενη τριμηνιαία 

καταβολή της συνεισφοράς της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ θα 

μειώνεται κατά το ποσό του αδιαθέτου υπολοίπου. 

8) Σε περίπτωση που η δαπάνη για την παροχή ολοκληρωμένη ιατρικής 

φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκα 

ενταγμένη στο πρόγραμμα ξεπεράσει τον  προϋπολογισμό του Παραρτήματος Α, 

η πρόσθετη δαπάνη θα καλύπτεται αποκλειστικά από την HOPE GENESIS. 

9) Η HOPE GENESIS υποχρεούται  τρεις (3) μήνες από τη λήψη της 

Συνεισφοράς κι εφ' εξής ανά τρίμηνο και μέχρι εξαντλήσεως αυτής να υποβάλει 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης αναφορά προόδου του Έργου της στις 

Περιοχές Δράσης και της πορείας της Συνεισφοράς προσκομίζοντας άπαντα τα 

σχετικά νόμιμα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια, κλπ) και κάθε άλλο 

απαιτούμενο έγγραφο που θα αποδεικνύει την προοδευτική εξάντληση της 

Συνεισφοράς αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια του έργου. 

10) Η HOPE GENESIS ρητά δηλώνει και εγγυάται ότι η Συνεισφορά που θα 

καταβάλει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ θα χρησιμοποιηθεί  από την  

HOPE GENESIS και μόνο, αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της Σύμπραξης για 

την κάλυψη των αναγκών των Ωφελούμενων που κατοικούν μόνιμα στις Περιοχές 

Δράσης. Κανένα τμήμα της Συνεισφοράς δε θα χρησιμοποιείται για τυχόν 

καταβολή χρηματικού ποσού προς όφελος οποιουδήποτε εταίρου ή μέλους της 

HOPE GENESIS, μελών της οικογενείας ή μελών ΔΣ της HOPE GENESIS ή 

ΑΔΑ: 6Ε5Β7ΛΗ-Φ55



οποιουδήποτε ατόμου που συνδέεται με κάποια από αυτά ή για σκοπό 

διαφορετικό από το σκοπό του παρόντος. 

11) Η HOPE GENESIS, θα εκδώσει τα σχετικά τιμολόγια για την είσπραξη  της 

«Συνεισφοράς». 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ορίζεται 

Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1) ............................................................. ως εκπρόσωπος της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αναπληρωτή τ.. 

............................................................ 

2) ................................................................. ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας με αναπληρωτή τ.. ............................................................ 

3) ..............................................ως εκπρόσωπος της HOPE GENESIS με 

αναπληρωτή τ.. ............................................................ 

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμοδίων 

υπηρεσιών των επιχορηγούντων φορέων. Όταν η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο 

και προς διευκόλυνση του έργου της, είναι δυνατή η παρουσία εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου του επιχορηγούμενου φορέα ύστερα από πρόσκληση της 

Επιτροπής, για την παροχή πληροφοριών, διευκρινίσεων κ.λπ. ο οποίος και θα 

αποχωρεί πριν την έναρξη της συζήτησης. 

Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 1,  

 Η εποπτεία εφαρμογής όλων των όρων της παρούσας σύμβασης και  
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 Η παραλαβή των εργασιών μέχρι ../../2021 καθώς και του συνόλου των 

εργασιών της σύμβασης μετά την ολοκλήρωσή τους συντάσσοντας σχετικό 

πρακτικό.  

Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης οφείλει να παρακολουθεί στενά την 

πορεία υλοποίησης του έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) για το οποίο 

θα υποβάλλει εκθέσεις κάθε τρίμηνο με συνημμένα τα τριμηνιαία Δελτία 

Οικονομικών Στοιχείων και Πεπραγμένων, στους εποπτεύοντες και 

επιχορηγούντες φορείς. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης του 

προγράμματος, συνεργαζόμενη με τον αντισυμβαλλόμενο και τις αρμόδιες 

υπηρεσίες  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η HOPE GENESIS οφείλει να συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις και τις 

υποδείξεις της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο πλαίσιο των εκθέσεων 

της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 

πρέπει:  

α) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

β) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση μεταξύ τους και να λαμβάνουν 

αναγκαία μέτρα που αποσκοπούν στην υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης.  

γ) Να παρέχουν τη δυνατότητα απασχόλησης του προσωπικού τους που κρίνεται 

αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σύμβασης και για το 

διάστημα ισχύος αυτής. 

δ) Να εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης σύμφωνα με τον τρόπο που έχουν συμφωνήσει στην παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση. 
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ε) Να συντάσσουν κάθε τρίμηνο Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων και Πεπραγμένων 

το οποίο θα υποβάλλουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης.. 

στ) Να συνεργάζονται, να εκτελούν και να εκπληρώνουν εγκαίρως όλες τις 

υποχρεώσεις τους καλόπιστα και υπό τους όρους που στην παρούσα σύμβαση 

συμφωνούνται. 

1) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) να παρέχει στη HOPE GENESIS περιοδικά κατά τη διάρκεια της παρούσας κι 

εντός ευλόγου χρόνου κατόπιν αιτήματος της HOPE GENESIS τα απαιτούμενα 

στατιστικά στοιχεία γεννήσεων, θανάτων και τον πληθυσμό των Περιφερειακών 

Ενοτήτων των Νομών Φωκίδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και 

των τοπικών κοινοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα δράσεων της 

παρούσης,  

β) να παρέχει πληροφόρηση στη HOPE GENESIS ως προς τις νοσοκομειακές  

μονάδες που λειτουργούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και εξυπηρετούν τις 

εγκυμονούσες της  Περιφέρειας, 

γ) να συνδράμει την HOPE GENESIS στην επικοινωνία και τη συνεργασία με 

τους τοπικούς φορείς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με σκοπό την εύρυθμη 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης. 

δ) να παρέχει κάθε απαιτούμενη πληροφόρηση εν όψει της Σύμπραξης 

ε) να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της απόσπασμα αναφορικά με την παρούσα 

προγραμματική σύμβαση 

στ) να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης σύμφωνα με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί στην παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση. 

ζ) Να παρέχει στελέχη της για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

2) Η “HOPE GENESIS” αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) Να υλοποιήσει το συμφωνηθέν έργο. 

β) να εξασφαλίσει, δια χορηγιών και δωρεών εκ του Προϋπολογισμού, το ποσό 

των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), το οποίο θα διατεθεί για τις 
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Ωφελούμενες που θα προκύψουν στις Περιοχές Δράσης και το οποίο η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κρίνει εύλογο και επαρκές. 

γ) να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της απόσπασμα αναφορικά με την παρούσα 

προγραμματική σύμβαση 

δ) Να συντάσσει κάθε τρίμηνο Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων και Πεπραγμένων 

το οποίο θα υποβάλλει  στην Επιτροπή Παρακολούθησης  

ε) Να παρέχει στελέχη της για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη 

και λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  2 της παρούσης 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης μετά από έγγραφη ομόφωνη 

συμφωνία των συμβαλλομένων. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι 

οποίοι θεωρούνται  ουσιώδεις στο σύνολό τους και χωρίς καμία εξαίρεση, ή η 

παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει αυτομάτως στο άλλο μέρος το δικαίωμα 

να καταγγείλει τη σύμβαση. 

2. Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της παρούσας, ή μη τήρησης των υποχρεώσεών 

των συμβαλλομένων που απορρέουν απ’ αυτή, ή σε περίπτωση 

παραβάσεων αυτής, ή διαπίστωσης σημαντικών δυσλειτουργιών στην εξέλιξη 
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υλοποίησης του Προγράμματος, κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα 

καταγγελίας της σύμβασης.  

3. Σε περίπτωση μη αποστολής από την HOPE GENESIS του τριμηνιαίου 

Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων και Πεπραγμένων ή αφού διαπιστωθεί από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης ότι δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα, τότε η 

σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του ποσού που έχει 

καταβληθεί. 

4. Για το υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος, πέραν του καταλογισμού της ευθύνης 

που του ανήκει περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων θετικών ζημιών, 

ορίζεται ποινική ρήτρα σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των 

όρων της παρούσας, ύψους 1% επί του συνολικού ποσού του οικονομικού 

αντικειμένου του Άρθρου 3 της παρούσας. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται 

αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1) Καμία τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο 

που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

2) Η μη άσκηση των δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλόμενων μερών από τα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις 

τους, ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν 

αναγνωρίζονται από αυτή τη σύμβαση. 

3) Το πρόγραμμα δεν συνδέεται – επικαλύπτεται σε οικονομικό, διαχειριστικό, 

λογιστικό επίπεδο με άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ελληνικές ή 

κοινοτικές πηγές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Δ23/οικ. 25930/2011 

(ΦΕΚ Β΄1652/9.6.2016) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
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Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας - Οικονομικών, με 

θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

4) Η χρήση λογοτύπων, σημάτων εμπορικής επωνυμίας και λοιπών δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας αμφότερων των συμβαλλομένων μερών, παραμένουν 

στην αποκλειστική κυριότητα εκάστου εξ αυτών και η χρήση τους στο πλαίσιο του 

έργου θα γίνεται κατά τους όρους του παρόντος. Ουδεμία περαιτέρω ή 

διαφορετική χρήση αυτών επιτρέπεται. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

μπορεί να κάνει χρήση του σήματος ή λογοτύπου και των γραφίστικων στοιχείων 

της HOPE GENESIS, σε συνδυασμό με την επωνυμία ή τον διακριτικό της τίτλο, 

προκειμένου να επικοινωνήσει αποκλειστικά και μόνο το παρόν έργο και μόνο 

έπειτα από γραπτή ενημέρωση και έγγραφη έγκριση της HOPE GENESIS, για 

συγκεκριμένα κείμενα, καταχωρήσεις, κτλ. που αφορούν την παρούσα 

Επιχορήγηση και ιδιαίτερα για την παράθεση και γενικότερα χρήση στοιχείων που 

προέρχονται από σχετικές δράσεις της HOPE GENESIS. Η HOPE GENESIS 

δεσμεύεται και εγγυάται στο παρόν ότι θα αποστέλλει προς έγκριση στην  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πριν από οποιαδήποτε δημοσιοποίηση, όλο 

το υλικό στο οποίο θα προβάλλονται η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (π.χ. 

σε καταχωρήσεις, έντυπα ή δελτία τύπου σε οποιαδήποτε μορφή που αφορούν 

στην  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ). Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ η HOPE GENESIS δεν δύναται 

να προχωρήσει σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση σχετικά με αυτό. 

5) Για οποιαδήποτε διαφορά αναφυεί από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι 

τα Δικαστήρια της Λαμίας, στην αρμοδιότητα των οποίων τα μέρη νομίμως 

υποβάλλονται με το παρόν κατά ρητή συμφωνία παρεκτάσεως. 

6) Το παρόν ακυρώνει πλήρως οποιαδήποτε τυχόν προηγηθείσα προφορική ή 

γραπτή συμφωνία των μερών και αποτελεί τη μόνη ισχύουσα συμφωνία 

μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική συμφωνία σε 

τέσσερα αντίτυπα, δυο για κάθε συμβαλλόμενο, τα οποία υπογράφονται από τους 
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νόμιμους εκπροσώπους τους. Αποκτά δε πλήρη ισχύ μετά την υπογραφή της. Οι 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των δύο συμβαλλομένων δια των οποίων 

εγκρίνεται η υλοποίηση του έργου που αφορά η παρούσα, αποτελούν 

συμπληρωματικά έγγραφα αυτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  “HOPE GENESIS” 
 
 
 
 
 
 

...............................  
..................................... 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες 

κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, που είναι ήδη έγκυες ή που θα  κυοφορήσουν κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου. 

Περίοδος Εφαρμογής …/…/2018-…/…/2021 

Ελάχιστος Αριθμός Ωφελούμενων 50 

Ελάχιστος  αριθμός γεννήσεων 50 

Μέσο κόστος ανά ωφελούμενη για: 

μετακινήσεις, διαμονή, ιατρικές 

εξετάσεις, τοκετό, βρεφικό πακέτο 

νεογέννητου μετά τον τοκετό 

2.000 € 

Συμμετοχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ στο κόστος / ωφελούμενη 

1.000 € 

Συμμετοχή HOPE GENESIS στο 

κόστος / ωφελούμενη 

1.000 € 

Έκτακτα περιστατικά (αεροκομιδή, 

θερμοκοιτίδα, κλπ) 

700 € με κάλυψη κόστους από HOPE 

GENESIS ή ΕΟΠΥΥ 
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