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Προς: ΜΟΝΑ∆Α ∆ ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Σχέδιο ∆ράσης για την υλοποίηση της νέας Εθνικής 
Στρατηγικής για τη δια βίου µάθηση : ∆ιαγνωστική µελέτη δυνητικών 
φορέων υλοποίησης έργων και σχετικών δοµών και διαδικασιών», στους 
Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 - «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Η Ειδική Γραµµατέας   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και 
ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού. 

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που 
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

3. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08  Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης και την µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική 
Απόφαση τροποποίησης αυτής. 

4. Το Π.∆. 4/2002 περί  «Εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και 
διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων ». 

5. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου, όπως ισχύει. 
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6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/1.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής 
Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την 
αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 
636/Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».  

7. Τις διατάξεις του Π∆ 4/2009 (ΦΕΚ 2/τ.Α/08-01-09) «∆ιορισµός Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

8. Την υπ.αρ.πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη θέση 
της Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων» (492 ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19 – 11 -09). 

9. Τη µε αριθµ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους 
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του 
ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/Β’/3.10.2007)». 

10. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των 
πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως 
αυτά ισχύουν.   

11. Την επικαιροποιηµένη µε αρ. πρωτ. 5733/27-04-2009 πρόσκληση της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Eκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για την 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 13 «Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρµογής στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», του Άξονα Προτεραιότητας 
14 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και του 
Άξονα Προτεραιότητας 15 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 2 περιφέρειες 
Σταδιακής Εισόδου». 

12. Την µε αρ. πρωτ. (ΥΣ) 738/08-04-2010 αίτηση χρηµατοδότησης πράξης του 
∆ικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

13.  Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα 
τεκµηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο 
εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και 
στον Πίνακα Αξιολογηθεισών Προτάσεων. 

14. Την µε αρ. πρωτ. (Υ.Σ.) 741/08-04-10 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης «Σχέδιο ∆ράσης για την υλοποίηση της νέας Εθνικής 

Στρατηγικής για τη δια βίου µάθηση : ∆ιαγνωστική µελέτη δυνητικών φορέων 

υλοποίησης έργων και σχετικών δοµών και διαδικασιών» στον Άξονα Προτεραιότητας 

13 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», στον Άξονα 

Προτεραιότητας 14 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 3 περιφέρειες Σταδιακής 

Εξόδου» και στον Άξονα Προτεραιότητας 15 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 2 

περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» - 

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ». 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
 
Κωδικός Πράξης:  

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  
 277810 

Κωδικός 

ΣΑ: 

Θα αποδοθεί µετά τη λειτουργία του ΟΠΣ 

 Κωδικός 

Π∆Ε 

πράξης: 

Κωδικός 

πράξης 

ΣΑ: 

2010ΣΕ04580020 

Κωδικός 

προσδιορισµού 

πράξης: 

Θα αποδοθεί µετά τη λειτουργία του ΟΠΣ 

∆ικαιούχος: ΜΟΝΑ∆Α ∆ ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 

Κωδικός ∆ικαιούχου: Θα αποδοθεί µετά τη λειτουργία του ΟΠΣ 

Φυσικό αντικείµενο 

της πράξης: 

Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του βασικού κορµού ενός 
Σχεδίου ∆ράσης για την υλοποίηση της νέας Εθνικής 
Στρατηγικής για τη δια βίου µάθηση, µε αφετηρία τους φορείς 
που δύνανται να υλοποιήσουν προγράµµατα δια βίου µάθησης, 
τις σχετικές δοµές και διαδικασίες. Η σχετική µελέτη θα έχει 
χαρακτήρα µίας καταρχήν διαγνωστικής µελέτης που εντοπίζει 
τα βασικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες 
των φορέων που µπορούν να αναλάβουν προγράµµατα δια βίου 
µάθησης και θα καταγράφει τις σχετικές δοµές και διαδικασίες 
όπως προκύπτουν από το θεσµικό πλαίσιο και τη διοικητική 
πρακτική. Βάσει των πορισµάτων αυτής της διαγνωστικής 
µελέτης θα κατατεθούν επίσης προτάσεις βέλτιστης οργάνωσης 
και λειτουργίας των σχετικών φορέων και εξορθολογισµού ή 
αναβάθµισης των δοµών και των διαδικασιών. 
 

Παραδοτέα πράξης  Τα αποτελέσµατα των αναφεροµένων στην ανωτέρω περιγραφή 
του φυσικού αντικειµένου. 

 

 

∆είκτες Εκροών 

Κωδικός Ονοµασία ∆είκτη (ή Περιγραφή) 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τιµή Στόχος 

8004 Μελέτες - εµπειρογνωµοσύνες - έρευνες – 
αξιολογήσεις 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
01 

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 6 µήνες 

Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015. 

 

∆ηµόσια ∆απάνη της Πράξης 

Κατηγορίες ∆απανών  
Συνολική ∆ηµόσια 

∆απάνη 
Συγχρηµατοδοτούµενη ∆ηµόσια 

∆απάνη 
Άµεσες ∆απάνες 150.000,00 150.000,00 

Αγορά  Εδαφικών Εκτάσεων  0  

Έµµεσες ∆απάνες 0  

Σύνολο (Α) 150.000,00 150.000,00 

Άλλες ∆απάνες   0  

Γενικό Σύνολο (Β) 150.000,00  
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
 

Η δηµόσια και κοινοτική συµµετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 150.000,00  και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

1: Προϋπολογισµός (σύνολο α): 150.000,00 

ποσό σε ευρώ. 

Η πίστωση τρέχοντος έτους (2010) στο Π.∆.Ε. 

ανέρχεται σε 150.000,00 ευρώ 
ΚΩ∆. Πράξης ΣΑ…………………..                                        

2: Προϋπολογισµός (άλλες δαπάνες):  

…………………….. ποσό  σε ευρώ.  

Η πίστωση τρέχοντος έτους (………) στο Π.∆.Ε. 

ανέρχεται σε …………      (ποσό) 

Η ίδια δαπάνη ανέρχεται σε …………………………    

Φορέας Χρηµατοδότησης είναι η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (∆ΙΠΕΕ) 

Οι πιστώσεις θα µεταβιβάζονται στο δικαιούχο µέσω της Συλλογικής Απόφασης ……... 

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Άρθρο 1 : Τήρηση κοινοτικών και εθνικών κανόνων 
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 

• Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και 

ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις κρατικές 

ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση και την προσβασιµότητα Ατόµων µε 

Αναπηρίες.  

• Να δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του ή του φορέα στον οποίο υπάγεται και στην 

ιστοσελίδα της αρχής που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης την περιληπτική διακήρυξη 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών αξίας ίσης ή µεγαλύτερης 

των 15.000 ευρώ και µικρότερης των κατώτερων ορίων που θέτουν τα Π.∆. 

60/2007 και 59/2007, καθώς και δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών που 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ Β του Π.∆. 60/2007 και στο Παράρτηµα XVII Β 

του Π.∆. 59/2007.  

 

Άρθρο 2: Προεγκρίσεις σταδίων εξέλιξης υποέργου  
 
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να λαµβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π  για τα παρακάτω στάδια/φάσεις εκτέλεσης κάθε 

υποέργου/δηµόσιας σύµβασης της πράξης προκειµένου να προχωρήσει στο επόµενο 

στάδιο: 

(α) Πριν την έγκριση τευχών δηµοπράτησης 
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα (Σχέδια Τευχών ∆ιαγωνισµού) και σε ηλεκτρονική 

µορφή, για τη διενέργεια του ελέγχου πριν τη δηµοπράτηση ανάλογα µε το είδος 

των συµβάσεων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εγκεκριµένο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει  
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(β) Πριν την Υπογραφή Σύµβασης (µετά την ανάδειξη αναδόχου) 
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία και σε ηλεκτρονική µορφή, προκειµένου 

να διενεργηθεί ο έλεγχος της διαδικασίας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης 

των προσφορών για την ανάθεση του έργου, πριν την υπογραφή της κάθε 

σύµβασης µε τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εγκεκριµένο 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει.  

Στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου µε ίδια µέσα ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να 

υποβάλει Σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα, σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης όπως αυτό ισχύει. 

 
(γ) Τροποποιήσεις σύµβασης (φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου) 

(i) Συµβάσεις δηµοσίων έργων 

Πριν την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

Προκειµένου να διενεργηθεί ο έλεγχος των προτεινόµενων τροποποιήσεων 

του αρχικού συµβατικού αντικειµένου σχετικά µε τη δαπάνη εργασιών (επί 

έλασσον δαπάνες και διάθεσή τους), τη διάθεση των απροβλέπτων, τις 

δαπάνες αναθεώρησης κλπ, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π όλα τα απαραίτητα έγγραφα και 

στοιχεία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εγκεκριµένο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει.  

Πριν την σύναψη Συµπληρωµατικής Σύµβασης 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απρόβλεπτων περιστάσεων, εφόσον µε την 

υποβολή του ΑΠΕ προκύπτουν συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες 

αιτιολογούνται ειδικώς και επαρκώς ως προς το χαρακτηρισµό τους ως 

συµπληρωµατικές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ο ∆ικαιούχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

εγκεκριµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει.  

Μετά την υπογραφή της συµπληρωµατικής σύµβασης ο ∆ικαιούχος 

υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π την 

σύµβαση. 

(ii) ∆ηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για  προέγκριση στην Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π οποιαδήποτε τροποποίηση του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου της υπογραφείσας σύµβασης. 

(iii) Εκτέλεση έργων µε ίδια µέσα (Αυτεπιστασία) 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για προέγκριση στην Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π  οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης 

εκτέλεσης έργων µε ίδια µέσα.  

 
(δ) Τροποποιήσεις σύµβασης (παράταση προθεσµιών) 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Ε.Π σε κάθε περίπτωση παράτασης των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου και να 

λαµβάνει προέγκριση στις περιπτώσεις παράτασης της συνολικής προθεσµίας 

εκτέλεσης του έργου. 

Στις περιπτώσεις που η απόφαση προέγκρισης για τα ανωτέρω στάδια/φάσεις 

εκτέλεσης του έργου εκδίδεται υπό όρους ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να ικανοποιήσει, 

στο χρόνο και µε τον τρόπο που ορίζει η απόφαση, τους όρους αυτούς. Σε συνέχεια 

των προεγκρίσεων, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης τις οριστικά εγκεκριµένες τροποποιήσεις από την προϊσταµένη αρχή. 
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Άρθρο 3 : Υλοποίηση πράξης 
 
Με την έναρξη υλοποίησης της πράξης, από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι την 

ολοκλήρωσή της, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Μετά την υπογραφή της σύµβασης να κοινοποιήσει άµεσα στην Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π. τη σύµβαση, το σχέδιο γνωστοποίησης µε τα αποτελέσµατα 

της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης στην ΕΕ (όπου απαιτείται), το 

εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου και να υποβάλει 

συµπληρωµένο το Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου (Τ∆Υ).  

Μετά την προέγκριση για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα να κοινοποιήσει 

στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. την απόφαση του αρµόδιου οργάνου 

για την εκτέλεση του έργου ή του υποέργου µε ίδια µέσα και να υποβάλει 

συµπληρωµένο το Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου (Τ∆Υ). 

Μετά την προέγκριση τροποποίησης στοιχείων της σύµβασης να κοινοποιήσει 

στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. την τροποποιηµένη σύµβαση ή 

ισοδύναµα έγγραφα της αρµόδιας αρχής και να υποβάλει εκ νέου το Τεχνικό 

∆ελτίο Υποέργου (Τ∆Υ) συµπεριλαµβάνοντας τα τροποποιηµένα στοιχεία. 

(β)  Να ενηµερώνει την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π  σχετικά µε την πρόοδο 

του οικονοµικού αντικειµένου µε τα ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών Υποέργου/ων, 

τυποποιηµένα έντυπα τα οποία ενέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των 

υπευθύνων για τις πληρωµές και για το πραγµατοποιηθέν έργο του δικαιούχου. 

Τα ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών υποβάλλονται εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από 

τη λήξη του κάθε ηµερολογιακού µήνα εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκε η 

δαπάνη και µέχρι την οικονοµική εκκαθάριση της πράξης.  

Σε περιπτώσεις µικρού ύψους πραγµατοποιούµενων δαπανών τα ∆ελτία ∆ήλωσης 

∆απανών δύνανται να υποβάλλονται σωρευτικά για τις δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν το προηγούµενο της υποβολής τους τρίµηνο. 

Στα ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών θα υποβάλλονται συνηµµένα τα συνοδευτικά 

υποστηρικτικά έγγραφα (αντίγραφα παραστατικών, λογιστικές καταστάσεις) που 

προβλέπονται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου όπως αυτό ισχύει. 

(γ)  Να ενηµερώνει την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. µε τα ∆ελτία 

Παρακολούθησης της πράξης και των υποέργων της, τυποποιηµένα έντυπα, τα 

οποία ενέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του υπευθύνου της πράξης, όπως αυτός 

ορίζεται στο Τεχνικό ∆ελτίο της πράξης.  

Το ∆ελτίο Παρακολούθησης της Πράξης υποβάλλεται σε ένα (1) ηµερολογιακό 

µήνα από τη λήξη του κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου ή τριµήνου (ανάλογα µε τη 

φύση της πράξης ή σε περιπτώσεις µικρής διάρκειας πράξεων) και συγκεκριµένα :  

• Μέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους για το εξάµηνο από 1η Ιανουαρίου µέχρι 30 

Ιουνίου 

• Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους για το εξάµηνο από 1η Ιουλίου µέχρι 31 

∆εκεµβρίου. 

• Μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους για το τρίµηνο από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31 

Μαρτίου 

• Μέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους για το τρίµηνο από 1η Απριλίου µέχρι 30 

Ιουνίου 

• Μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους για το τρίµηνο από 1η Ιουλίου µέχρι 30 

Σεπτεµβρίου 

• Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους για το τρίµηνο από 1η Οκτωβρίου µέχρι 31 

∆εκεµβρίου 

Η χρονική περίοδος εντός της οποίας υπάρχει η υποχρέωση υποβολής των 
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Εξαµηνιαίων ή Τριµηνιαίων ∆ελτίων Παρακολούθησης Πράξης και των Υποέργων 

της αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης στο 

επιχειρησιακό πρόγραµµα µέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου. 

(δ) Να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.  

αναλυτική έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης, όπου θα περιγράφεται το 

υλοποιηθέν φυσικό αντικείµενο, οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν και το 

αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε σε σχέση µε το εγκριθέν, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει.  

 

Άρθρο 4 : Τροποποίηση πράξης 
 
Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει άµεσα την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Ε.Π. εφόσον διαφοροποιηθούν στοιχεία της απόφασης ένταξης της πράξης και να 

υποβάλει σχετικό αίτηµα τροποποίησης της ειδικότερα όταν οι τροποποιήσεις αφορούν 

στα εξής:  

• Τροποποίηση της διάρκειας υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου. 

• Τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου όπως περιγράφεται στην απόφαση 

ένταξης. 

• Τροποποίηση της συνολικής δηµόσιας δαπάνης της πράξης.  

• Τροποποίηση ως προς τον δικαιούχο ή ως προς το φορέα χρηµατοδότησης.  

 

Άρθρο 5 : Χρηµατοδότηση πράξης 
 
Ο δικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα 

εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών 

των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος καθώς και να 

εφαρµόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα 

εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και κανονικότητά τους 

(β) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται 

όλες οι δαπάνες που θα αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες προς την 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. στα ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. 

(γ) Να υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. και στην Αρχή 

Πιστοποίησης, µετά την ολοκλήρωση της πράξης, στοιχεία για τους 

δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των πόρων που 

διατίθενται. 

(δ) Να υποβάλει επικαιροποιηµένη χρηµατοοικονοµική µελέτη για το έργο που 

παράγει έσοδα, µετά την ολοκλήρωσή του. 

(ε) Σε περίπτωση έργου που έχει παράξει έσοδα και δεν έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική µελέτη κόστους οφέλους υποβάλει κατά την ολοκλήρωση της πράξης 

οικονοµικές καταστάσεις από την εκµετάλλευσή του. 

 

Άρθρο 6 : Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από ∆ικαιούχο 
 
Ο δικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην 

εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή  και τη λειτουργία 

της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου και τις ειδικότερες οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.   

(β) Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες και τους  



8 

 
 

 

λογιστικούς ελέγχους των πράξεων για διάστηµα τριών ετών µετά το κλείσιµο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος και τουλάχιστον µέχρι το 2020. Το ανωτέρω 

διάστηµα µπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε 

κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής. 

(γ)  Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη 

µορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων  είτε επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων 

είτε σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, είτε σε ηλεκτρονική µορφή 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

(δ)  Με την υποβολή του πρώτου ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απανών ο δικαιούχος  κοινοποιεί 

στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. τυποποιηµένη κατάσταση 

στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων 

στους οποίους τηρούνται τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα καθώς και η µορφή 

µε την οποία τηρούνται από τον κάθε εµπλεκόµενο φορέα. Η εν λόγω κατάσταση 

επικαιροποιείται και αποστέλλεται εκ νέου στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π. εφόσον επιµέρους στοιχεία της µεταβληθούν. 

 

Άρθρο 7 : Επαληθεύσεις – Έλεγχοι 
 

Ο δικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να αποδέχεται επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Ε.Π. τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης των έργων.  

(β) Να αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων από τα αρµόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά 

ελεγκτικά όργανα και τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων από την Αρχή Πιστοποίησης. 

(γ) Να διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π, στην 

Αρχή Πιστοποίησης καθώς και σε όλα τα αρµόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά 

όργανα, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία εκτέλεσης της πράξης. 

(δ) Να παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. συµπληρωµατικά στοιχεία 

ή διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθούν ή προκύψουν από τις απαιτήσεις του 

κοινοποιηθέντος Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου στην Ε.Ε. 

 
Άρθρο 8 : ∆ηµοσιότητα 
 

Ο δικαιούχος υποχρεούται:  

(α) Να αποδεχθεί τη συµπερίληψή του στη λίστα δικαιούχων του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος που δηµοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.  στην 

οικεία ιστοσελίδα, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 

1828/2006, και στην οποία αναφέρονται το όνοµα του δικαιούχου, ο τίτλος της 

πράξης και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που διατίθεται για την 

υλοποίηση της πράξης. 

(β) Να λάβει  όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 

1828/2006. Ειδικότερα ο δικαιούχος υποχρεούται : 

(i) Στην ανάρτηση διαφηµιστικής πινακίδας στο εργοτάξιο των έργων 

υποδοµών ή κατασκευών, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 

ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους. Για τα έργα αυτά το αργότερο έξι 

µήνες µετά την ολοκλήρωσή τους η διαφηµιστική πινακίδα αντικαθίσταται 

από µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα. 

Στην ανάρτηση µόνιµης επεξηγηµατικής πινακίδας το αργότερο έξι µήνες 

µετά την ολοκλήρωσή τους, στις πράξεις που συνίσταται στην αγορά 

φυσικού (ενσώµατου) αντικειµένου, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 

500.000 ευρώ,. 
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(ii) Στις διαφηµιστικές και µόνιµες επεξηγηµατικές πινακίδες θα αναφέρεται 

ρητά α) το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) το διαρθρωτικό ταµείο 

και γ) το επιλεγµένο µήνυµα από τη ∆.Α. που προβάλλει την προστιθέµενη 

αξία της κοινοτικής παρέµβασης. Οι διαφηµιστικές και µόνιµες 

επεξηγηµατικές πινακίδες θα σχεδιαστούν σύµφωνα µε τις σχεδιαστικές 

λεπτοµέρειες που περιγράφονται στον Καν. 1028/2006, παράρτηµα Ι). 

(iii) Όταν οι πράξεις χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, και, κατά 

περίπτωση όταν οι πράξεις χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταµείο 

Συνοχής, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώσει όλους τους 

συµµετέχοντες σε αυτές α) ότι η πράξη στην οποία συµµετέχουν 

υλοποιείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος, και β) ότι 

συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το Ταµείο Συνοχής. Η εν λόγω 

ενηµέρωση πραγµατοποιείται µε την παράθεση των εν λόγω στοιχείων σε 

οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο χρησιµοποιείται κατά 

την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό. 

 

Άρθρο 9: Τήρηση όρων και υποχρεώσεων 
 
Η µη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του παρόντος συµφώνου και σε 

περίπτωση που η πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή 

παρουσιάζει καθυστερήσεις µεγαλύτερες των έξι (6) µηνών σε σχέση µε την 

προγραµµατισθείσα πρόοδο, η πράξη επανεξετάζεται από τη διαχειριστική αρχή. Εάν οι 

ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες η απόφαση ένταξης της πράξης δύναται 

να ανακληθεί χωρίς να απαιτείται συµφωνία του δικαιούχου. 

 

 
 

 Η   ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

  

 

 

         ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 

 

 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 

1. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ 

2. Αρχή Πιστοποίησης 


