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ΓΕΝΙΚΑ 

� Τα πεδία του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης, συµπληρώνονται µε 

ευθύνη του ∆ικαιούχου εκτός από τα  γραµµοσκιασµένα πεδία, τα οποία 

συµπληρώνονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

� Οι κωδικοί  που απαιτούνται για τη συµπλήρωση ορισµένων πεδίων ορίζονται 

στην οικεία πρόσκληση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

� Τα κωδικοποιηµένα στοιχεία που απαιτούνται για την συµπλήρωση σχετικών 

πεδίων είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα : www.mnec.gr/ergorama. 

� Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ) σηµειώνεται Χ στο 

αντίστοιχο πεδίο.  
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ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα της Πράξης) 

Στο Τµήµα Α του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης συµπληρώνονται γενικά στοιχεία της 

ταυτότητας της πράξης, µε τα οποία αυτή ταυτοποιείται στα διάφορα επίπεδα του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, µέσω συγκεκριµένων κωδικών του ΟΠΣ 

ΕΡΓΟΡΑΜΑ, καθώς και στοιχεία σχετικά µε τους Φορείς που εµπλέκονται στον 

προγραµµατισµό, στην υλοποίηση, χρηµατοδότηση και λειτουργία της πράξης.  

1. Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

2. Κωδικός Πρόσκλησης: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ 

ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τη συγκεκριµένη πρόσκληση του ΕΠ. Στην προκειµένη 

περίπτωση συµπληρώνεται ο αριθµός 49 (κωδ. Πρόσκλησης για την πράξη 

Θαλής) 

3. Τίτλος Πράξης: Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης. Στην προκειµένη 

περίπτωση συµπληρώνεται το εξής: «ΘΑΛΗΣ- το Ίδρυµα του Συντονιστή– και 

τον τίτλος της έρευνας σας, όπως των είχατε υποβάλει στην πλήρη αγγλική 

πρόταση µεταφρασµένο στα ελληνικά».  

4. Τίτλος Πράξης στα Αγγλικά: Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης στα 

αγγλικά. Στην προκειµένη περίπτωση συµπληρώνεται το εξής: «THALIS – το 

Ίδρυµα του Συντονιστή– και τον τίτλος της έρευνας σας, όπως των είχατε 

υποβάλει στην πλήρη αγγλική πρόταση».  

5. Οριζόντια Πράξη: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

6. Κωδικός Κλείδας Κατανοµής: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.   

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

7. Προγραµµατική Περίοδος: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

8. Κωδικός: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

9. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

10. Κωδικός: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

11. Άξονας Προτεραιότητας: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

12. Κωδικός: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

13. Στόχος: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

14.  Κωδικός: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

15. Ταµείο: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

16. Κωδικός: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

17.  Τοµέας: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

18.  Κωδικός: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

19.  Υποτοµέας: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  
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20.  Κωδικός: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

21.  Κωδικός Ολοκληρωµένου Σχεδίου: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική 

Αρχή εφόσον η πράξη αφορά σε ολοκληρωµένο σχέδιο.  

22.  Ελεύθερος Κωδικός 1: Ελεύθερο πεδίο που δύναται να συµπληρωθεί, εφόσον 

απαιτηθεί, µετά από σχετικές Οδηγίες. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

23.  Θεµατική Προτεραιότητα/Κατηγορία Πράξης : Συµπληρώνεται η θεµατική 

προτεραιότητα και η κατηγορία πράξης, στις οποίες αναφέρεται η πράξη, όπως 

αυτές ορίζονται στην οικεία πρόσκληση. Ειδικότερα, στο 1.1 συµπληρώνεται η 

θεµατική προτεραιότητα και στο 1.2 η κατηγορία πράξης. Στην προκειµένη 

περίπτωση συµπληρώνεται «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στο πεδίο 

της έρευνας και καινοτοµίας, ιδιαίτερα µέσω µεταπτυχιακών σπουδών και 

εκπαίδευσης ερευνητών και µέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάµεσα στα 

πανεπιστήµια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις». 

24. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός της θεµατικής προτεραιότητας 

και της κατηγορίας πράξης αντίστοιχα, στις οποίες αναφέρεται η πράξη, 

σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ 

ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Στην προκειµένη περίπτωση συµπληρώνεται «74» 

25.  Ποσοστό: ∆εν αφορά. 

26. Οικονοµική ∆ραστηριότητα: Συµπληρώνεται η αντίστοιχη οικονοµική 

δραστηριότητα, στην οποία αναφέρεται η πράξη, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία 

πρόσκληση. Στην προκειµένη περίπτωση συµπληρώνετε «1. Εκπαίδευση» 

27.  Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός της οικονοµικής 

δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η πράξη, σύµφωνα µε το σχετικό 

αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Στην προκειµένη 

περίπτωση συµπληρώνετε «κωδ. 18» 

28. Ποσοστό: ∆εν αφορά. 

29.  Μορφή Χρηµατοδότησης: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

30.  Κωδικός: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

30β.Ποσοστό: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή 

31. Γεωγραφική Περιοχή (Περιφέρεια ή Νοµός / ΟΤΑ): Συµπληρώνεται η 

γεωγραφική περιοχή, στην οποία υλοποιείται η πράξη σε επίπεδο Περιφέρειας, 

Νοµού ή και ΟΤΑ, σύµφωνα µε τα σχετικά αρχεία των κωδικοποιηµένων 

στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Ειδικότερα, στο 1.1 συµπληρώνεται η 

Περιφέρεια ή ο Νοµός και στο 1.2 ο Νοµός ή ο ∆ήµος, ανάλογα µε το επίπεδο 

χωροθέτησης της πράξης. Σε περίπτωση που η πράξη χωροθετείται σε 

περισσότερες γεωγραφικές περιοχές συµπληρώνονται περισσότερες γραµµές, µε 
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ανάλογο τρόπο. Στην προκειµένη περίπτωση συµπληρώνεται η γεωγραφική 

περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα του Ιδρύµατος σας. 

32. Κωδικός (NUTS/LAU): Συµπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε 

Περιφέρεια ή Νοµό/ΟΤΑ (κατά NUTS/LAU), σύµφωνα µε τα κωδικοποιηµένα 

στοιχεία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που η πράξη χωροθετείται σε 

περισσότερες Περιφέρειες ή Νοµούς/ΟΤΑ συµπληρώνονται περισσότεροι του 

ενός κωδικοί, µε ανάλογο τρόπο. 

33.  Ποσοστό: Στις περιπτώσεις που η πράξη χωροθετείται σε περισσότερες από µία 

γεωγραφικές περιοχές συµπληρώνεται το ποσοστό, βάσει του οποίου 

επιµερίζεται η δηµόσια δαπάνη σε κάθε γεωγραφική περιοχή αντίστοιχα. 

34.  Εδαφικός Τύπος: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

35.  Κωδικός: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

36.  Ποσοστό: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 

37. Α/Α Τ∆Π: Συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης (κατά 

την πρώτη υποβολή Τ∆ΠΠ λαµβάνει την τιµή 1). Στην προκειµένη περίπτωση 

συµπληρώνεται «1».  

38. Πρωτόκολλο ∆ικαιούχου: Συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου και η 

ηµεροµηνία πρωτοκόλλου του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ) 

του ∆ικαιούχου, ως εξερχοµένου εγγράφου (αφορά την πρώτη υποβολή Τ∆ΠΠ 

καθώς και κάθε µεταγενέστερο αίτηµα του ∆ικαιούχου για τροποποίηση του 

Τ∆Π).  

39. Πρωτόκολλο ∆ιαχειριστικής Αρχής: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική 

Αρχή.  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

40.  ∆ικαιούχος: Συµπληρώνεται η επωνυµία του Φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος 

για την υλοποίηση της πράξης και ορίζεται ως δικαιούχος κατά την έννοια του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Στην προκειµένη περίπτωση 

συµπληρώνονται τα στοιχεία του Ιδρύµατος σας.  

41. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο 

των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.  

42. Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του ∆ικαιούχου: Συµπληρώνονται τα 

στοιχεία του Νόµιµου Εκπροσώπου του ∆ικαιούχου. Νόµιµος εκπρόσωπος του 

∆ικαιούχου είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί 
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και να δεσµεύει το ∆ικαιούχο.  Στην προκειµένη περίπτωση συµπληρώνονται τα 

στοιχεία του Νόµιµου Εκπροσώπου του Ιδρύµατος σας.  

43.  Στοιχεία Υπευθύνου της Πράξης / Αρµόδιου Επικοινωνίας: 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία του στελέχους του ∆ικαιούχου που ορίζεται να 

παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την υλοποίηση της πράξης, καθώς και να 

παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την υλοποίηση αυτής. Το 

στέλεχος αυτό που έχει συνολική εικόνα για την πράξη, έχει την ευθύνη για την 

εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται στο Τεχνικό 

∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, καθώς και  σε όλα τα τυποποιηµένα έντυπα για 

την παρακολούθηση της υλοποίησης της. Στην προκειµένη περίπτωση 

συµπληρώνονται τα στοιχεία του Συντονιστή της προς χρηµατοδότηση – ένταξη 

ερευνητικής πρότασης. 

44.  Φορέας Πρότασης: Συµπληρώνεται, στην περίπτωση που ο φορέας πρότασης 

είναι διαφορετικός από το δικαιούχο, η επωνυµία του Φορέα, ο οποίος προτείνει 

την πράξη για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες η πράξη υλοποιείται µέσω προγραµµατικής σύµβασης, φορέας πρότασης 

είναι ο κύριος του έργου. Στην προκειµένη περίπτωση συµπληρώνετε ότι και 

στο πεδίο 40.  

45.  Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύµφωνα µε το σχετικό 

αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

46.  Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα: Συµπληρώνονται τα στοιχεία 

του νόµιµου εκπροσώπου του Φορέα. Νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα είναι το 

φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί και να δεσµεύει το 

Φορέα. Στην προκειµένη περίπτωση συµπληρώνεται ότι και στο πεδίο 42.  

47.  Φορέας Λειτουργίας: Εφ’ όσον απαιτείται από τη φύση της πράξης, 

συµπληρώνονται τα στοιχεία του Φορέα που εκµεταλλεύεται το έργο και που 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να λειτουργήσει και συντηρήσει το ολοκληρωµένο 

έργο που θα υλοποιήσει ο ∆ικαιούχος. Στην προκειµένη περίπτωση 

συµπληρώνεται ότι και στο πεδίο 40.  

48.  Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύµφωνα µε το σχετικό 

αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

49.  Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα: Συµπληρώνονται τα στοιχεία 

του νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα. Νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα είναι το 

φυσικό πρόσωπο που έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί και να δεσµεύει το 

Φορέα. Στην προκειµένη περίπτωση συµπληρώνεται ότι και στο πεδίο 42. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

50. Φορέας Χρηµατοδότησης: Συµπληρώνεται η επωνυµία του Φορέα της 

Συλλογικής Απόφασης, ο οποίος έχει την αρµοδιότητα της χρηµατοδότησης της 
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πράξης από πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Στην 

προκειµένη περίπτωση συµπληρώνεται «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ». 

51. Κωδικός: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

52. Αρµόδιος Φορέα Χρηµατοδότησης: Συµπληρώνεται η ιδιότητα του νοµίµου 

εκπροσώπου του Φορέα Χρηµατοδότησης για την υποβολή πρότασης εγγραφής 

της πράξης σε Συλλογική Απόφαση του  Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

53. Αρµόδια Υπηρεσία: Συµπληρώνονται τα στοιχεία της υπηρεσίας του φορέα 

χρηµατοδότησης που είναι αρµόδια για την εισήγηση πρότασης εγγραφής της 

πράξης σε Συλλογική Απόφαση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Στην προκειµένη περίπτωση συµπληρώνεται η ∆ΙΠΕΕ. 

54. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός της αρµόδιας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το 

σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Στην 

προκειµένη περίπτωση συµπληρώνεται «1010750». 

55.  Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα: Συµπληρώνονται τα στοιχεία 

του νόµιµου εκπροσώπου της αρµόδιας Υπηρεσίας. Στην προκειµένη περίπτωση 

συµπληρώνεται «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 37, 

ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ15180». 

56.  Κωδικός Συλλογικής Απόφασης του Π.∆.Ε. στην οποία προτείνεται ή 

είναι ήδη εγγεγραµµένη η Πράξη:  

Συµπληρώνεται ο κωδικός της συλλογικής απόφασης του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων, στην οποία προτείνεται να εγγραφεί µία πράξη (µε την 

έκδοση της 1ης Απόφασης Ένταξης και όχι τις τροποποιήσεις αυτής), η οποία 

αποτελεί νέο έργο και δεν έχει λάβει ποτέ πριν χρηµατοδότηση από το Π∆Ε. 

Στην περίπτωση αυτή ο κωδικός πράξης ΣΑ (57) παραµένει κενός και τότε µόνο 

θα δηµιουργηθεί ενάριθµο στην προτεινόµενη ΣΑ για το σύνολο του Π/Υ(1) 

(πεδίο 142) και Π/Υ(2) (πεδίο 143), µε την οριστικοποίηση της Απόφασης 

Ένταξης στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση αυτή και µόνο συµπληρώνονται τα 

πεδία 58:Προτεινόµενη πίστωση έτους και 58.1:Έτος 

Σηµειώνεται ότι το πεδίο 56 επιδέχεται πολλαπλές τιµές, ανάλογα µε τον τρόπο 

που η εν λόγω πράξη χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε, δηλαδή εάν πρόκειται να 

χρηµατοδοτηθεί από το Π∆Ε για πρώτη φορά ή εάν έχει ήδη χρηµατοδοτηθεί. 

Κάθε τιµή του πεδίου 56 συνδέεται µε αντίστοιχη τιµή του πεδίου 57. 

Στην προκειµένη περίπτωση συµπληρώνεται «Ε2458» 

57. Κωδικός Πράξης Συλλογικής Απόφασης (εάν προϋπάρχει):. Σε 

τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης, το πεδίο 57 συµπληρώνεται σε 

όλες τις περιπτώσεις, µε όλα τα σχετικά ενάριθµα, νέα και παλαιά. Στην 

προκειµένη περίπτωση το πεδίο παραµένει κενό. 
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58.  Προτεινόµενη Πίστωση έτους εγγραφής στο Π.∆.Ε.: Συµπληρώνεται το 

ύψος της δηµόσιας δαπάνης που θα πρέπει να πιστωθεί στη Συλλογική 

Απόφαση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά το έτος εγγραφής της 

πράξης στο Π.∆.Ε., µόνο για τις περιπτώσεις έργων που εγγράφονται για πρώτη 

φορά στο Π∆Ε (βλ. παράγραφο 56 α). Σε περίπτωση τροποποίησης Τ∆Π δεν 

απαιτείται η  εκ νέου συµπλήρωση του πεδίου. Στην προκειµένη περίπτωση θα 

συµπληρώνεται το τρέχον έτος που θα ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή 

του Τ∆ΠΠ. 

58.1. Έτος: Έτος εγγραφής της πράξης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

θεωρείται το τρέχον έτος κατά το οποίο αναµένεται να εκδοθεί η απόφαση 

ένταξης. 
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ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό αντικείµενο) 

Στο Τµήµα Β του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης δίνονται πληροφορίες 

σχετικά µε το φυσικό αντικείµενο της πράξης, οι οποίες αφορούν κυρίως στην 

περιγραφή της, στα υποέργα µε τα οποία θα υλοποιηθεί, στις προβλεπόµενες 

ηµεροµηνίες εξέλιξης αυτών, µε τις οποίες αποτυπώνεται η χρονική και διοικητική 

εξέλιξη της πράξης, καθώς και στις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της πράξης. 

59. Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου Πράξης: Παρατίθεται συνοπτική 

περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πράξης, µε αναφορά στα βασικά 

τεχνικά / λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά της, στη µεθοδολογία 

υλοποίησης της πράξης (αναφορά στην ανάλυση και αιτιολόγηση της 

σκοπιµότητας υλοποίησης των επί µέρους υποέργων της πράξης), καθώς και 

στα παραδοτέα αυτής ανά υποέργο.  

 

Συγκεκριµένα συµπληρώνεται  

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, µε αναφορά στα 

βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της. Θα αναφέρετε: 

���� τις συγκεκριµένες δράσεις/ πακέτα εργασίας που προβλέπονταν από 

το έντυπο πλήρης υποβολής της πρότασης, µεταφρασµένα στα 

ελληνικά. 

���� τα αντίστοιχα παραδοτέα ανά δράσεις/ πακέτα εργασίας, που 

προβλεπόντουσαν από την υποβολή το έντυπο πλήρης υποβολής της 

πρότασης, µεταφρασµένα στα ελληνικά  

2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ) Θα 

αναφέρετε τα υποέργα που  θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριµένης 

πράξης:  

• ένα Υποέργο για εκτέλεση µε ίδια µέσα των δράσεων του Ερευνητικού Έργου 
είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

• ένα Υποέργο εκτέλεσης µε ίδια µέσα και ένα Υποέργο προµήθειας για την 
περίπτωση προµηθειών εξοπλισµού για ποσά που υπερβαίνουν το 25% του 
π/ϋ του υποέργου της εκτέλεσης µε ίδια µέσα. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

60.  Α/Α: ∆ίνεται κατ΄ αύξουσα σειρά, ένας αριθµός για κάθε υποέργο της πράξης 

(δηλαδή 1, 2). Ο αριθµός αυτός είναι µοναδικός και χαρακτηρίζει το κάθε 

υποέργο σε όλη την προγραµµατική περίοδο.  



Οδηγίες Συµπλήρωσης Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ   

 

 
- 10 - 

 

 
 

61.  Τίτλος Υποέργου: Περιλαµβάνει τον ακριβή τίτλο της υλοποίησης του 

υποέργου µε ίδια µέσα των δράσεων του ερευνητικού έργου και ενδεχοµένως, 

του υποέργου προµήθειας εξοπλισµού. 

62. Είδος Υποέργου: Συµπληρώνεται το είδος του Υποέργου, σύµφωνα µε το 

σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

Σηµειώνεται ότι, ανάλογα µε το επιλεγµένο είδος υποέργου συµπληρώνονται οι 

κατηγορίες δαπανών του πεδίου 128. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις 

επιχορηγήσεων, διακρίνονται δύο είδη υποέργου:  

Α) Επιχορήγηση για την εκτέλεση πράξης µε ίδια µέσα 

Β) Επιχορήγηση για λειτουργία φορέα 

63. Προϋπολογισµός: Συµπληρώνεται ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός του 

υποέργου ή των υποέργων της πράξης.  
Στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:  

Ειδικά για το οικονοµικό αντικείµενο κάθε πρότασης επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

1. Η βάση της αναµόρφωσης είναι ο προϋπολογισµός της υποβληθείσης  

πρότασης για κάθε πράξη. 

2. Ο προϋπολογισµός της κάθε πράξης θα πρέπει να αναθεωρηθεί βάσει των 

σχολίων των αξιολογητών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι. 

3. Οι έµµεσες δαπάνες θα αποτελούν ποσό 17% του συνολικού 

προϋπολογισµού του υποέργου της πράξης που θα υλοποιηθεί µε ίδια µέσα.  

Σύµφωνα µε την αναµενόµενη απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (η οποία θα εκδοθεί κατόπιν της σχετικής 

απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενέκρινε την εισαγωγή σε έργα 

ΕΚΤ ποσού κατ’αποκοπήν δαπανών 17%), οι έµµεσες δαπάνες  θα 

περιληφούν σε κατ’αποκοπήν ποσό (flat rate) έµµεσων δαπανών.  Στο 

πλαίσιο της εφαρµογής του ως άνω κανόνα επισηµαίνεται η υποχρέωση του 

Φορέα να εξασφαλίσει την οµαλή ροή του προϋπολογισµού του υποέργου σε 

σχέση, άλλως η ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ δύναται να θεωρήσει ότι το ως άνω ποσοστό 

δεν συνδέεται µε την πράξη και θα πρέπει να επιστραφεί. 

4. Λόγω της ως άνω εξέλιξης ο προϋπολογισµός του υποέργου της Κεντρικής 

∆ράσης ανά Φορέα θα πρέπει να µεταφερθεί κατ’αναλογία σε κάθε υποέργο 

υλοποίησης µε ίδια µέσα (σε αντιστοιχία µε το φυσικό αντικείµενο). 

 

64. Χρήση της Ρήτρας Ευελιξίας: Στην περίπτωση που το περιεχόµενο υποέργου, 

αναφέρεται σε δράση που εµπίπτει στο πεδίο συνδροµής του άλλου ταµείου, 

συµπληρώνεται µε Χ (αντιστοιχεί σε ΝΑΙ) το σχετικό πεδίο του υποέργου. Όταν 

το φυσικό αντικείµενο του υποέργου αφορά αµιγώς δράση του ταµείου από το 

οποίο χρηµατοδοτείται η πράξη, το πεδίο δεν συµπληρώνεται.  



Οδηγίες Συµπλήρωσης Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ   

 

 
- 11 - 

 

 
 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ  

65.  Α/Α: Σηµειώνεται ο αύξων αριθµός του υποέργου που το χαρακτηρίζει, όπως 

αυτό έχει δοθεί σε κάθε υποέργο στο πεδίο 60.  

66.  Θεσµικό Πλαίσιο Υλοποίησης: Συµπληρώνεται για κάθε υποέργο της πράξης 

το θεσµικό πλαίσιο (Νόµος, Π.∆, κλπ), βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί. 

67.  Περιγραφή (Εφαρµοζόµενη ∆ιαδικασία): Αναφέρεται η εφαρµοζόµενη 

διαδικασία ανάθεσης που θα εφαρµοστεί για κάθε υποέργο, σύµφωνα µε το 

σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

68. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στη διαδικασία ανάθεσης 

του κάθε υποέργου που θα εφαρµοστεί, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των 

κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

69.1 Ηµεροµηνία αποστολής δηµοσίευσης ή δηµοσίευσης διαγωνισµού: 

Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που προγραµµατίζεται (α) να αποσταλεί για 

δηµοσίευση ή (β) να δηµοσιευθεί ο διαγωνισµός του κάθε υποέργου ή (α) η 

ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση ή η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 

διαγωνισµού, εφόσον το υποέργο έχει ήδη προκηρυχθεί σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία όπως ισχύει. 

69.2 Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που 

προγραµµατίζεται να διενεργηθεί ο διαγωνισµός του κάθε υποέργου ή η 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, εφόσον αυτός έχει ολοκληρωθεί. 

69. 3 Ηµεροµηνία νοµικής δέσµευσης: Για το υποέργο που θα εκτελεστεί µε ίδια 

µέσα, συµπληρώνεται η προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής 

απόφασης ή η πραγµατική ηµεροµηνία, εφόσον αυτή έχει ήδη εκδοθεί. Στην 

περίπτωση υποέργου που αφορά διαγωνισµό, συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που 

προγραµµατίζεται να υπογραφεί η σύµβαση µε την οποία ανατίθεται η εκτέλεσή 

του του κάθε υποέργου ή η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ανάθεσης 

του υποέργου, εφόσον προηγείται χρονικά από την υποβολή του τεχνικού 

δελτίου της προτεινόµενης πράξης.  

Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία προγραµµατισµού για τις ηµεροµηνίες των νοµικών 

δεσµεύσεων αξιολογούνται από τη διαχειριστική αρχή και αποτυπώνονται 

δεσµευτικά στο σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης.  

70.  Ηµεροµηνία Έναρξης Πράξης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συµπληρώνεται η 

προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου 

της πράξης. Στην περίπτωση που η πράξη έχει ήδη ξεκινήσει, συµπληρώνεται η 

ηµεροµηνία υπογραφής της πρώτης νοµικής δέσµευσης για την υλοποίηση της 

πράξης (δηλαδή της νοµικής δέσµευσης του πρώτου υποέργου που ξεκίνησε να 

υλοποιείται εντός των χρονικών ορίων επιλεξιµότητας του ΕΣΠΑ).  
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Η επιλεξιµότητα δαπανών µε βάση την 4η επικαιροποίηση έχει αναδροµικότητα 

από την ηµεροµηνία ανάρτησης των αποτελεσµάτων. 

71. Ηµεροµηνία Λήξης Πράξης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συµπληρώνεται η 

προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία λήξης (ολοκλήρωσης) του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου όλων των υποέργων της πράξης. 

Μια πράξη θεωρείται ολοκληρωµένη, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και το 

αντίστοιχο οικονοµικό αντικείµενο και του τελευταίου, από άποψη εξέλιξης, 

υποέργου της, οπότε όλα πλέον τα υποέργα έχουν ολοκληρωθεί και η πράξη 

αποδίδει το αναµενόµενο λειτουργικό αποτέλεσµα. Σηµειώνεται ότι για 

συµβάσεις τεχνικών έργων υποδοµών ένα έργο θεωρείται  ολοκληρωµένο εάν 

υπάρχει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 

Με βάση την Πρόσκληση, ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας 

των δαπανών των πράξεων ορίζεται η 31η  ∆εκεµβρίου 2015. 

72.   Χρονική ∆ιάρκεια Υλοποίησης Πράξης: Συµπληρώνεται η συνολική 

διάρκεια υλοποίησης της πράξης (σε µήνες), όπως προκύπτει από τα πεδία 70 

και 71. Το πεδίο αυτό µεταφέρεται αυτόµατα στο αντίστοιχο πεδίο της 

Απόφασης Ένταξης. Μετά την υπογραφή της πρώτης νοµικής δέσµευσης το 

πεδίο αυτό προσδιορίζει  την ηµεροµηνία λήξης της πράξης. 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου, είναι από τρία (3) 

ως και πέντε (5)  έτη. 

73. Κίνδυνοι αποκλίσεων χρονοδιαγράµµατος: Αναφέρονται οι ενδεχόµενοι 

κίνδυνοι µη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ηµεροµηνίες έναρξης – λήξης) 

της πράξης, βάσει του σχεδιασµού / προγραµµατισµού υλοποίησής της.  
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ΤΜΗΜΑ Γ (∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ) 

Στο Τµήµα Γ του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης συµπληρώνονται τα 

στοιχεία που αφορούν στους δείκτες παρακολούθησης των πράξεων και πιο 

συγκεκριµένα στους δείκτες εκροών και αποτελέσµατος του Άξονα Προτεραιότητας, 

στους οποίους συµβάλλει η πράξη µε την υλοποίηση και λειτουργία της, στους 

δείκτες απασχόλησης που η εκτέλεση και λειτουργία της πράξης δηµιουργεί, καθώς 

και στους δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Ε.Π. 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Πεδία 74-76 (Κωδικός, Ονοµασία ∆είκτη, Μονάδα Μέτρησης): 

Συµπληρώνονται ο κωδικός, η περιγραφή και η µονάδα µέτρησης των δεικτών 

εκροής, που έχουν προσδιοριστεί στην οικεία πρόσκληση και στους οποίους θα 

συµβάλλει το αποτέλεσµα της πράξης, δηλαδή η υλοποίηση του φυσικού 

αντικειµένου της πράξης.  

77 Τιµή Στόχος: Συµπληρώνονται από το ∆ικαιούχο οι τιµές στόχοι των δεικτών 

εκροής στους οποίους θα συµβάλλει η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της 

πράξης, όπως αυτοί έχουν οριστεί στην οικεία πρόσκληση. Η τιµή στόχος είναι 

η «ποσότητα» του δείκτη εκροής που προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί, 

µετρούµενη µε τη µονάδα µέτρησης που συµπληρώθηκε στο πεδίο 76. 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  

Πεδία 78-80 (Κωδικός, Ονοµασία ∆είκτη, Μονάδα Μέτρησης): 

Συµπληρώνονται ο κωδικός, η περιγραφή και µονάδα µέτρησης των δεικτών 

αποτελέσµατος, που έχουν προσδιοριστεί στην οικεία πρόσκληση και στους 

οποίους θα συµβάλλει η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της πράξης.  

81. Τιµή Στόχος: Συµπληρώνονται από τον ∆ικαιούχο οι τιµές στόχοι των δεικτών 

αποτελέσµατος, στους οποίους θα συµβάλλει η υλοποίηση του φυσικού 

αντικειµένου της πράξης και οι οποίοι ορίζονται στην οικεία πρόσκληση. Η τιµή 

στόχος είναι η «ποσότητα» του δείκτη αποτελέσµατος που προγραµµατίζεται να 

υλοποιηθεί, µετρούµενη µε τη µονάδα µέτρησης που συµπληρώθηκε στο πεδίο 

80. 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

82. Κωδικός: Συµπληρώνονται οι κωδικοί που αντιστοιχούν στους δείκτες 

απασχόλησης που ορίζονται στο πεδίο 83.  

83. Ονοµασία ∆είκτη: Συµπληρώνονται οι δείκτες απασχόλησης «ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ» και «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», στους οποίους θα συµβάλλει η πράξη κατά την 

υλοποίηση και λειτουργία της αντίστοιχα, σύµφωνα µε τα κωδικοποιηµένα 

στοιχεία του ΟΠΣ.  

84. Μονάδα Μέτρησης: Συµπληρώνονται οι µονάδες µέτρησης των δεικτών 

απασχόλησης «ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ» και 

«ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», µε τις οποίες 

υπολογίζονται οι δείκτες που συµπληρώθηκαν στο προηγούµενο πεδίο (πεδίο 

83).  

85. Τιµή Στόχος: Συµπληρώνονται από τον ∆ικαιούχο οι τιµές στόχοι των δεικτών 

αποτελέσµατος του πεδίου 83, στους οποίους θα συµβάλλει η υλοποίηση και 

λειτουργία της πράξης, δηλαδή οι ποσότητες των εν λόγω δεικτών που 

προγραµµατίζεται να υλοποιηθούν, µετρούµενοι µε τη µονάδα µέτρησης που 

συµπληρώθηκε στο πεδίο 84, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της 

∆ιαχειριστικής Αρχής και της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού & 

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΑΠ 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657 

23.06.2009), όπως αποτυπώνονται στην οικεία πρόσκληση. 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. 

Πεδία 86-89 (Κωδικός, Ονοµασία ∆είκτη, Μονάδα Μέτρησης, Τιµή Στόχος): 

∆εν αφορά. 
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ΤΜΗΜΑ ∆ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ) 

Στο Τµήµα ∆ του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης συµπληρώνονται τα 

στοιχεία που αφορούν στη σκοπιµότητα της προτεινόµενης πράξης, σε συνάρτηση 

µε τους στόχους που εξυπηρετεί, καθώς και τις τυχόν σχέσεις της προτεινόµενης 

πράξης µε άλλες πράξεις και µε τις επί µέρους τοµεακές πολιτικές. 

90. Αποφάσεις Αρµόδιου Οργάνου για τον Συντονισµό των Πολιτικών: 

Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή  

91. Αρµόδιο Όργανο: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

92. Αποφάσεις Αρµόδιου Συλλογικού Οργάνου: Απαντάται µε Ναι ή Όχι 

αναλόγως, αν για την παρούσα πρόταση υπάρχει (για τις περιπτώσεις που από 

το θεσµικό πλαίσιο του φορέα  απαιτείται) απόφαση του αρµόδιου συλλογικού 

οργάνου του φορέα.  

93.  Αρµόδιο Όργανο: Συµπληρώνεται το αρµόδιο συλλογικό όργανο. 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

94.  Κρισιµότητα Προβλήµατος που Αντιµετωπίζεται µε την Προτεινόµενη 

Πράξη:  Αναφέρονται οι ανάγκες και τα προβλήµατα που η πράξη καλείται να 

καλύψει/αντιµετωπίσει, τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς. 

Όπου είναι δυνατόν, οι ανάγκες και τα προβλήµατα ποσοτικοποιούνται, βάσει 

στοιχείων καταγραφής αναγκών/προβληµάτων, όπως προκύπτουν από µελέτες, 

έρευνες, κλπ. 

95.  Αναµενόµενα Οφέλη / Ωφελούµενος Πληθυσµός: Προσδιορίζονται τα 

οφέλη που αναµένονται από την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης ή και ο 

πληθυσµός που αναµένεται άµεσα αλλά και έµµεσα να ωφεληθεί από την εν 

λόγω πράξη. ∆ηλαδή, προσδιορίζονται οι συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες, 

οι ανάγκες των οποίων αντιµετωπίζονται µε τις υπηρεσίες που παρέχονται από 

τη λειτουργία της πράξης. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Πεδία 96-99: Συµπληρώνονται µε Χ ανάλογα οι θετικές ή οι ουδέτερες επιπτώσεις 

της πράξης στους τοµείς της απασχόλησης, ισότητας και µη διάκρισης, 

προσβασιµότητας και του περιβάλλοντος. Οι δηλωθείσες επιπτώσεις τεκµηριώνονται 

ποιοτικά ή/και ποσοτικά στα πεδία µε την ένδειξη «Περιγράψτε». 

100. Άλλες Επιπτώσεις: Περιγράφονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις 

αναµένεται να προκύψουν από την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης, οι 

οποίες, σύµφωνα µε την εκτίµηση του ∆ικαιούχου, αξίζει να αναφερθούν γιατί 

ενισχύουν τον επωφελή χαρακτήρα της πράξης. Ενδεικτικές κατηγορίες 
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επιπτώσεων (ανάλογα φυσικά µε το είδος της πράξης) δύνανται να είναι το 

τοπικό εισόδηµα, οι παραγωγικές επενδύσεις, κλπ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Οι επιπτώσεις υπολογίζονται τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.  

• Οι επιπτώσεις µπορεί να είναι άµεσες ή έµµεσες, ποσοτικοποιηµένες ή 

περιγραφικές.  

 

ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (∆ΕΝ ΑΦΟΡΑ) 

101. 1.Έργο Γέφυρα: ∆εν αφορά.  

101. 2.Άλλο: Συµπληρώνεται στην περίπτωση που η προτεινόµενη πράξη αφορά 

σε έργο, το οποίο είχε ενταχθεί, εν µέρει ή εν όλω, είτε στο πλαίσιο της Γ’ ΠΠ 

και αποσύρθηκε, µε σκοπό την µεταφορά του στο ΕΣΠΑ, είτε στο πλαίσιο ΕΠ 

ή Άξονα Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ, και µεταφέρεται σε άλλο. 

102. Τίτλος Πράξης: Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης σε εκτέλεση.  

103. Κωδικός ΟΠΣ: Συµπληρώνεται ο κωδικός ΟΠΣ της πράξης σε εκτέλεση, εάν 

η πράξη είχε χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο της Γ΄ Προγραµµατικής Περιόδου. 

104. Κωδικός Συλλογικής Απόφασης του Π∆Ε: ∆εν αφορά. 

105. Κωδικός Πράξης Συλλογικής Απόφασης: ∆εν αφορά  

106. Τελικός ∆ικαιούχος: Συµπληρώνεται ο ∆ικαιούχος που υλοποίησε τη 

πράξη σε εκτέλεση. 

107. Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειµένου για Έργο Γέφυρα: ∆εν 

αφορά.   

108. Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη Πράξης Γ΄ Προγραµµατικής Περιόδου : 

∆εν αφορά.  

109. Η προτεινόµενη Πράξη Αποτελεί Συµπλήρωση ή Επέκταση Άλλης;: 

∆εν αφορά.  

110. Τίτλος Πράξης: ∆εν αφορά.  

111. Κωδικός ΟΠΣ (για συγχρηµατοδοτούµενα): ∆εν αφορά.  

112. Κωδικός Συλλογικής Απόφασης του Π.∆.Ε.: ∆εν αφορά.  

113. Κωδικός πράξης ΣΑ: ∆εν αφορά.   

114. ∆ικαιούχος: ∆εν αφορά.   

115. Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειµένου που Υλοποιήθηκε ή 

Υλοποιείται: ∆εν αφορά.  

116. Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη Πράξης: ∆εν αφορά.  
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117. Συνέργεια µε Επιµέρους Τοµεακές Πολιτικές: ∆εν αφορά.   

118. Συνέργεια µε άλλες Ολοκληρωµένες / σε Εξέλιξη Πράξεις: 

Συµπληρώνεται στην περίπτωση που η προτεινόµενη πράξη βρίσκεται σε 

συνέργεια µε άλλη ολοκληρωµένη ή σε εξέλιξη πράξη του ίδιου 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος ή άλλου Επιχειρησιακού Προγράµµατος που 

συγχρηµατοδοτήθηκε σε προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους ή 

συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή 

χρηµατοδοτήθηκε/χρηµατοδοτείται από άλλες πηγές. 

Ως συνέργεια µεταξύ δύο τουλάχιστον πράξεων ορίζεται η αµφίδροµη σχέση 

κατά την οποία, η λειτουργία ή τα αποτελέσµατα της καθεµιάς είτε βελτιώνουν 

τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσµατα της-ων άλλης-ων, είτε 

αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας της-των άλλης-ων. 

119. Συνέργεια µε άλλες Σχεδιαζόµενες Πράξεις: Συµπληρώνεται στην 

περίπτωση κατά την οποία η προτεινόµενη πράξη βρίσκεται σε συνέργεια µε 

άλλη πράξη που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί µε συγχρηµατοδότηση από τα 

διαρθρωτικά ταµεία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή από το Πρόγραµµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης ή και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας ή από άλλες πηγές 

(σύµφωνα µε τους ορισµούς της συνέργειας που αναφέρονται παραπάνω, στο 

πεδίο 118). 
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ΤΜΗΜΑ Ε (Ωριµότητα Πράξης) 

Στο Τµήµα Ε του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης συµπληρώνονται τα 

στοιχεία που περιγράφουν τον βαθµό ωρίµανσης για την υλοποίηση και λειτουργία 

της πράξης. 

120. Φάση / Στάδιο Ωριµότητας στο οποίο βρίσκετε η Πράξη: Περιγράφεται 

συνοπτικά η φάση/στάδιο ωριµότητας  της πράξης σε σχέση µε τα εξής : 

(α) τις απαιτούµενες ενέργειες για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση 

της πράξης που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης 

(π.χ. εκπόνηση µελετών, τευχών δηµοπράτησης, κ.λπ) 

(β) τις διοικητικές ενέργειες που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους 

(π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ)   

121. Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα του ακινήτου επί του οποίου θα 

υλοποιηθεί η πράξη;: Επιλέγεται κατά περίπτωση, η απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

122. Στην περίπτωση Αρνητικής Απάντησης αναφέρατε τις 

προβλεπόµενες Ενέργειες Απόκτησης του Ακινήτου: ∆ιατυπώνονται από 

το δικαιούχο οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί, προκειµένου να 

αποκτηθεί το ακίνητο, εφόσον είναι απαραίτητο για την υλοποίηση και 

λειτουργία της προτεινόµενης πράξης.  

    

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

123. Φορέας Πιστοποίησης / Επιβεβαίωσης ∆ιαχειριστικής Επάρκειας: 

Συµπληρώνεται η ΕΥ∆ του Ε.Π. Ε.∆.Β.Μ.  

124. Κωδικός Πιστοποίησης: Συµπληρώνεται ο κωδικός πιστοποίησης που 

δόθηκε στον δικαιούχο σύµφωνα µε τον τύπο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής 

του επάρκειας.   
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Χρηµατοδοτικό Σχέδιο) 

Στο Τµήµα ΣΤ του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης παρατίθενται στοιχεία 

που αφορούν το οικονοµικό αντικείµενο της πράξης. 

125. Καθεστώς ΦΠΑ ∆ικαιούχου: Συµπληρώνεται το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο 

υπόκειται ο δικαιούχος (κανονικό, µεικτό ή εξαιρούµενο). Προκειµένου να το 

συµπληρώνετε θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Επιτροπή Ερευνών του 

Ιδρύµατος σας.  

126. Από την πράξη παράγονται έσοδα στο δικαιούχο (κύριο του έργου) 

υπαγόµενα στο ΦΠΑ: (Εφόσον υπάρχουν παραγόµενα έσοδα της 

δραστηριότητας, αυτά υπόκεινται σε ΦΠΑ) Συµπληρώνεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µόνο στην περίπτωση που το καθεστώς ΦΠΑ 

του δικαιούχου (κυρίου του έργου) είναι µεικτό. Εάν από την πράξη 

παράγονται µε οποιονδήποτε τρόπο έσοδα, τα οποία υπόκεινται σε ΦΠΑ, τότε 

συµπληρώνεται µε Χ το πεδίο ΝΑΙ. Στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ δεν είναι 

επιλέξιµος. Αντίθετα, αν η πράξη δεν παράγει έσοδα ή τα παραγόµενα έσοδα 

δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, τότε συµπληρώνεται µε Χ το πεδίο ΟΧΙ. Στην 

περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµος. 

127. Ποσοστό έµµεσων δαπανών: (Αφορά σε πράξεις επιχορηγήσεων, 

περίπτωση Α πεδίου 62) Στην προκειµένη περίπτωση : Συµπληρώνεται το 

σταθερό ποσοστό (17%) το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη δήλωση έµµεσων 

δαπανών για το υποέργο επιχορήγησης για την εκτέλεση πράξης µε ίδια µέσα. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

128. Κωδικός Κατηγοριών ∆απανών: Στην προκειµένη περίπτωση ως 

κατηγορίες δαπανών ορίζονται: 

1) οι άµεσες δαπάνες που αφορούν την εκτέλεση της πράξης, οι οποίες 

µπορούν αφορούν σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) δαπάνες βάσει παραστατικών: Συµπληρώνεται το συνολικό ποσό 

των δαπανών, για τη δήλωση των οποίων απαιτείται η προσκόµιση 

παραστατικών για την τεκµηρίωση των σχετικών πληρωµών. 

∆ιακρίνονται στο ποσό χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό του ΦΠΑ,  

β) δαπάνες κατ’ αποκοπή (lump sums): Συµπληρώνεται το συνολικό 

ποσό των δαπανών, οι οποίες θα δηλώνονται από το δικαιούχο 

εφάπαξ µε την ολοκλήρωση της πράξης ή τµήµατος/ων αυτής, 

σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις στην πρόσκληση και χωρίς την 

προσκόµιση των παραστατικών εγγράφων που τεκµηριώνουν τις 

σχετικές πληρωµές. 
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Η περίπτωση 1β) δύναται να συµπληρωθεί µόνο για την περίπτωση της 

υλοποίησης του υποέργα επιχορήγησης για την εκτέλεση πράξης µε ίδια 

µέσα (πεδίο 62, περίπτωση Α).  

2) οι έµµεσες δαπάνες (γενικά έξοδα) που απαιτούνται για την υλοποίηση µίας 

πράξης ή µέρους αυτής µε ίδια µέσα, οι οποίες δηλώνονται ως σταθερό ποσοστό 

επί των άµεσων δαπανών και χωρίς την υποβολή παραστατικών (πρόκειται για 

το ποσοστό που συµπληρώνεται στο πεδίο 127 ανωτέρω). 

129. Προτεινόµενη ∆ηµόσια ∆απάνη ∆ικαιούχου: Συµπληρώνεται η δηµόσια 

δαπάνη ανά κωδικό κατηγορίας δαπάνης, που ο δικαιούχος θεωρεί απαραίτητη 

για την υλοποίηση της πράξης, καθώς και ο αναλογούν ΦΠΑ. Ειδικότερα, στο 

πεδίο που αντιστοιχεί στον κωδικό κατηγορίας δαπάνης 2β συµπληρώνεται το 

γινόµενο του πεδίου 127 µε το σύνολο των άµεσων δαπανών, όπως 

προσδιορίζεται στην οικεία πρόσκληση. 

130. Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη (µετά την αξιολόγηση): Συµπληρώνεται 

από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

131. Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη από ΕΠ: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική 

Αρχή. 

132.  Μη επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη από το ΕΠ (αναγκαία για το έργο): 

Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

133. Σύνολα: Συµπληρώνεται το ποσό που προέρχεται από το άθροισµα των επί 

µέρους γραµµών της στήλης 129.  

134. Ιδιωτική ∆απάνη: ∆εν αφορά. 

135. Συνολικό Κόστος Επένδυσης: Είναι το άθροισµα της δηµόσιας δαπάνης  

(πεδίο 133 – 129).  

136. Φορέας Χορήγησης ∆ανείου: ∆εν αφορά. 

137. Ποσό ∆ανείου: ∆εν αφορά. 

138. Η Πράξη Παράγει Έσοδα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρ. 55 του 

Καν. 1083/2006;: Συµπληρώνεται θετικά στην περίπτωση που για την πράξη 

υπάρχει υποχρέωση υποβολής χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Άρθρο 55 του Γενικού Κανονισµού (όπως ισχύει µετά τις 

τροποποιήσεις του), και µε τις ειδικότερες οδηγίες της ∆ιαχειριστικής Αρχής 

στο πλαίσιο των οικείων προσκλήσεων. 

139. Συντελεστής Ελλείµµατος Χρηµατοδότησης: Εάν η απάντηση στο 

προηγούµενο ερώτηµα (πεδίο 138) είναι ΝΑΙ, συµπληρώνεται ο συντελεστής 

ελλείµµατος όπως αυτός προκύπτει από τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση. Εάν η 

απάντηση είναι ΟΧΙ, συµπληρώνεται 100%. Σηµειώνεται ότι υπάρχει 

περίπτωση ο συντελεστής ελλείµµατος να είναι 100% ακόµα και σε θετική 

απάντηση του ερωτήµατος. 
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140. Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη για τον Υπολογισµό της Κοινοτικής 

Συνδροµής: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

141. 1. Ποσό Ιδίας δηµόσιας συµµετοχής: ∆εν αφορά. 

141.2. ΦΠΑ: Συµπληρώνεται το ποσό ΦΠΑ µόνο για τις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ 

δεν εγγράφεται στο Π∆Ε. 

141.3. Είδος Χρηµατοδότησης 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ Π∆Ε 

142. Ποσό Κωδικού Π/Υ(1): Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

143. Ποσό Κωδικού Π/Υ (2): Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

144. Έτος: Συµπληρώνονται τα έτη κατά τα οποία θα αναλυθεί η δηµόσια 

δαπάνη στα πεδία της στήλης 145. 

145. Προτεινόµενη ∆ηµόσια ∆απάνη ∆ικαιούχου: Συµπληρώνεται η ανάλυση 

της δηµόσιας δαπάνης που προβλέπεται να απαιτηθεί για την εκτέλεση του 

έργου ανά έτος. Στην ετήσια κατανοµή της δηµόσιας δαπάνης 

συµπεριλαµβάνεται και ο φόρος προστιθέµενης αξίας.  

(Το ποσό που δηλώνεται στο πεδίο 58 για την προτεινόµενη πίστωση έτους δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αντίστοιχου έτους του πεδίου 145). 

146. Επιλέξιµη ∆ηµόσια δαπάνη από ΕΠ: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική 

Αρχή. 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ Π∆Ε 

147. Ποσό Κωδικού Π/Υ(1): Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

148. Ποσό Κωδικού Π/Υ (2): Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

149. Σύνολα: Συµπληρώνεται το ποσό που προέρχεται από το άθροισµα των 

επιµέρους γραµµών της στήλης 145.  
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ΤΜΗΜΑ Ζ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ/ΕΜΜΕΣΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 

ΑΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

150. Περιγραφή ∆απάνης: Αναφέρεται η δαπάνη, σύµφωνα µε το σχετικό 

αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

151. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στην περιγραφή 

δαπάνης, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του 

ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

152. Ποσό: Συµπληρώνεται το ποσό της δαπάνης που αναγράφεται στο πεδίο 

150 

ΕΜΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

153. Περιγραφή ∆απάνης: Αναφέρεται η δαπάνη, σύµφωνα µε το σχετικό 

αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

154. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στην περιγραφή 

δαπάνης, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του 

ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 

155. Ποσό: Συµπληρώνεται το ποσό της δαπάνης που αναγράφεται στο πεδίο 

153 

 


