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 Προς: ΜΟΝΑ∆Α ∆  

          ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

          ΕΠΕ∆ΒΜ  

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 8 περιφέρειες 
Σύγκλισης»   

& 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 3 περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου»   

& 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 2 περιφέρειες 

Σταδιακής Εισόδου»   

 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

(ΕΚΤ)  
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Η Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων  

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-

2005). 

2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).  

3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/10-04-08  «Τροποποίηση της υπ’ 

αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 (ΦΕΚ1501/Β) κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης 

Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων µε σκοπό την 

αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» 

(ΦΕΚ τ.Α’/636/10-04-2008) και 147/10-01-2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. 

4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5634/16.11.2007 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 

5. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08  Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.2009 
και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις Συστήµατος ∆ιαχείρισης. 

6. Την µε αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01-10-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων περί «µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους 

Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και τµηµάτων της Κ.Υ. του 

ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1950/τ. Β’/03-10-2007)». 

7. Τη µε 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 ΕΚ τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19–11-09). 

8. Τη µε αριθµ. πρωτ. 27936/29-12-2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31-12-2010) Τροποποίηση 
της υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20−2−1995) κοινής 
υπουργικής απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την από 3/4/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 

και ∆ια Βίου Μάθηση», µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων 

των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο 

στην πρόσκληση έγγραφο.   

10. Το Π.∆. 4/2002 (ΦΕΚ 3/14.1.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – 

στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».  

11. Το  Π.∆. 60 προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

12. Το Υ.Σ µε αρ. πρωτ. 2017/09-09-11. 
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Κ Α Λ Ε Ι 

 

Τη Μονάδα ∆ της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», ως δυνητικό ∆ικαιούχο να υποβάλλει προτάσεις  

 

1. για την κατηγορία πράξης «Υπηρεσίες συµβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο 
προγραµµατισµού, σχεδιασµού, προετοιµασίας, εφαρµογής, 
παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του» µε 

κωδικό: 13.85.11.06, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 13: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

2. για την κατηγορία πράξης «Υπηρεσίες συµβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο 
προγραµµατισµού, σχεδιασµού, προετοιµασίας, εφαρµογής, 
παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του» µε 

κωδικό: 14.85.11.06, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

3. για την κατηγορία πράξης «Υπηρεσίες συµβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο 
προγραµµατισµού, σχεδιασµού, προετοιµασίας, εφαρµογής, 
παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του» µε 

κωδικό: 15.85.11.06, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 15: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 2 
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες θεµατικές 

προτεραιότητες και κατηγορίες πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα ανά Άξονα 

Προτεραιότητας. 

Πίνακας 1.1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆.  6 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:       CCI2007GR05UPO002 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
ΚΩ∆.  13 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση 
και επιθεώρηση 

ΚΩ∆.  85 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Αναβάθµιση συστήµατος διαχείρισης, 
παρακολούθησης και ελέγχου του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

ΚΩ∆. 
13.85.11 (ΓΚΠ 
ΕΠΕ∆ΒΜ 13.1.1)  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Υπηρεσίες συµβούλου υποστήριξης 
στο πλαίσιο προγραµµατισµού, 
σχεδιασµού, προετοιµασίας, 
εφαρµογής, παρακολούθησης, 
διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ και 
των δράσεών του 

ΚΩ∆.  13.85.11.06 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  ΚΩ∆. GR11 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  ΚΩ∆. GR14 

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΚΩ∆. GR21 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩ∆. GR22 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α  ΚΩ∆. GR23 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΚΩ∆. GR25 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΚΩ∆. GR41 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗ  ΚΩ∆. GR43 

Πίνακας 1.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆.  6 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:       CCI2007GR05UPO002 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 
ΚΩ∆.  14 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση 
και επιθεώρηση 

ΚΩ∆.  85 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Αναβάθµιση συστήµατος διαχείρισης, 
παρακολούθησης και ελέγχου του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

ΚΩ∆. 
14.85.11 (ΓΚΠ 
ΕΠΕ∆ΒΜ 14.1.1)  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Υπηρεσίες συµβούλου υποστήριξης στο 
πλαίσιο προγραµµατισµού, σχεδιασµού, 
προετοιµασίας, εφαρµογής, 
παρακολούθησης, διαχείρισης και 
ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του 

ΚΩ∆.  14.85.11.06 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΚΩ∆ GR12 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΚΩ∆ GR13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ 

ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗ  ΚΩ∆ GR30 
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Πίνακας 1.1.3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆.  6 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:       CCI2007GR05UPO002 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΚΩ∆.  15 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΚΩ∆.  2 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και 
επιθεώρηση 

ΚΩ∆.  85 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Αναβάθµιση συστήµατος διαχείρισης, 
παρακολούθησης και ελέγχου του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

ΚΩ∆. 
15.85.11 

(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ 
15.1.1)  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Υπηρεσίες συµβούλου υποστήριξης στο 
πλαίσιο προγραµµατισµού, σχεδιασµού, 
προετοιµασίας, εφαρµογής, 
παρακολούθησης, διαχείρισης και 
ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του 

ΚΩ∆.  15.85.11.06 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α  ΚΩ∆. GR24 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ∆. GR42 

 

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους - κοινούς για τους 

3 Άξονες Προτεραιότητας - ειδικούς στόχους και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση 

των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

 

Ειδικός Στόχος   

Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης 

• Αναβάθµιση συστήµατος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 

Περιγραφή του φυσικού αντικειµένου των πράξεων: 

Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ισχύον θεσµικό και 

νοµικό πλαίσιο και συγκεκριµένα:  

• Το Π.∆. 4/2002 (ΦΕΚ 3/14.1.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – 

στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».  

• Το  Π.∆. 60 προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

Η κατηγορία πράξης αυτής ενδεικτικά περιλαµβάνει: 
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• Παροχή υπηρεσιών συµβούλου υποστήριξης στην ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ ή σε 

∆ικαιούχους. 

(β) ∆είκτες Παρακολούθησης  

Οι κάτωθι δείκτες είναι κοινοί και για τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας. 

 

Πίνακας 1.2 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
8005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθµός 

   

   
   
   

 

Πίνακας 1.3 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
   
   

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται µε την παρούσα πρόσκληση για την 

ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά στα 6.847.000,00 € και κατανέµεται 

ενδεικτικά κατά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:  

Πίνακας 2.1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 13 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

∆ηµόσια ∆απάνη 
∆ηµόσια ∆απάνη προς 
διάθεση το έτος 2011  

(1) (2) (3) (4) 

1 

Υπηρεσίες συµβούλου υποστήριξης στο 
πλαίσιο προγραµµατισµού, σχεδιασµού, 
προετοιµασίας, εφαρµογής, 
παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου 
του ΕΠ και των δράσεών του 

 
2.887.380,00 

 
2.887.380,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 2.887.380,00 2.887.380,00 
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Πίνακας 2.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 14 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

∆ηµόσια ∆απάνη 
∆ηµόσια ∆απάνη προς 
διάθεση το έτος 2011  

(1) (2) (3) (4) 

1 

Υπηρεσίες συµβούλου υποστήριξης στο 
πλαίσιο προγραµµατισµού, σχεδιασµού, 
προετοιµασίας, εφαρµογής, 
παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου 
του ΕΠ και των δράσεών του 

3.707.650,00 3.707.650,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 3.707.650,00 3.707.650,00 

 

Πίνακας 2.1.3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 15 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

∆ηµόσια ∆απάνη 
∆ηµόσια ∆απάνη προς 
διάθεση το έτος 2011  

(1) (2) (3) (4) 

1 

Υπηρεσίες συµβούλου υποστήριξης στο 
πλαίσιο προγραµµατισµού, σχεδιασµού, 
προετοιµασίας, εφαρµογής, 
παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου 
του ΕΠ και των δράσεών του 

 
251.970,00 

 
251.970,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 251.970,00 251.970,00 

 

2.2 Η ΕΥ∆ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δηµόσια δαπάνη ή/και την προς 

διάθεση κάθε έτους συνολική δηµόσια δαπάνη µε ανακατανοµή της ανά θεµατική 

προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη 

ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους 

δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας.  

2.3 Η ΕΥ∆, µετά τη λήξη κάθε κύκλου αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, 

επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς 

της. 

2.4 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της 

διαθέσιµης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.  
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3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων 

πράξεων ορίζεται η 31η ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων 

πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία. Σε περίπτωση που η 

πράξη ολοκληρωθεί πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2015, ο ∆ικαιούχος υποβάλλει τα 

προβλεπόµενα έγγραφα από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, για να αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξης. 

3.2 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του 

Ν. 3614/2007» της µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής 

Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης, η οποία και επισυνάπτεται. 

 

Επισηµαίνεται ότι επιλέξιµη µπορεί να θεωρηθεί και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη 

τεκµηριωµένα συµβάλλει στην οµαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου 

των πράξεων.  

3.3 Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που δηλώνονται είναι άµεσες.  

 

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

πρόσκλησης έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δηµόσιας δαπάνης του 

Άξονα Προτεραιότητας. Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα 

προσδιοριστεί από την ΕΥ∆ µέσω της οικείας ιστοσελίδας µε την εξάντληση της 

συνολικής προς διάθεση δηµόσιας δαπάνης της παρούσας.  

4.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.edulll.gr. 

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π), υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην 

παρούσα πρόσκληση,  διατίθεται από την ΕΥ∆ (Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου, 

Αθήνα) και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.edulll.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του 

τυποποιηµένου εντύπου Τ∆Π απορρίπτονται.   

(iii) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων 

στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

4.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD) στην Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» στη διεύθυνση: 

Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου, 105 58, Αθήνα, τις ώρες 09.00 – 14.00 όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί 

αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής. 
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5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥ∆ δύναται να 

ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει 

να έχουν υποβληθεί έως την έναρξη της αξιολόγησης.  

Η εξέταση των κριτηρίων πληρότητας στοιχείων της Πρότασης έχει στόχο να διασφαλίσει 

τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο προκειµένου η 

Πρόταση να συµµετέχει στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια πληρότητας στοιχείων της πρότασης 

διασφαλίζουν ότι: 

 

Π1. Ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης 

της Πράξης.  

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης, όπως 

προκύπτει από σχετική νοµοθετική ή άλλη διοικητική πράξη. Η αρµοδιότητα του 

δικαιούχου τεκµηριώνεται µε στοιχεία που υποβάλλονται κατά την υποβολή της 

πρότασης. 

Π2. Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης. 

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιµοποιήθηκαν τα τυποποιηµένα 

έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στη σχετική πρόσκληση. 

Π3. Τα τυποποιηµένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι  

συµπληρωµένα σωστά και υπογεγραµµένα από τους αρµόδιους.  

Εξετάζεται αν τα έντυπα της πρότασης έχουν υπογραφεί από τους αρµόδιους και αν 

έχουν συµπληρωθεί όλα τα πεδία τους. 

Π4. Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση Πράξης 

εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του ΕΠ. 

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση 

Πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του ΕΠ, η οποία αρχίζει την 

1/1/2007 και περατώνεται στις 31/12/2015. 

Π5. Η Πράξη εµπίπτει στις θεµατικές προτεραιότητες όπως αυτές περιγράφονται 

στην πρόσκληση. 

Ελέγχεται αν η Πράξη εµπίπτει στις προσδιοριζόµενες από την πρόσκληση θεµατικές 

προτεραιότητες. 

 

Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία 

αξιολόγησης των Πράξεων. Η εκπλήρωση των κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ.  Για 

όλα τα ανωτέρω κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), αλλιώς η 

πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο δικαιούχος. Για την ολοκλήρωση του 

ελέγχου πληρότητας, η ∆ιαχειριστική Αρχή δύναται να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία 
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από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας 

αξιολόγησης της Πράξης.  

 

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., µε 

βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά µε την: 

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης, 

(ii) σκοπιµότητα της πράξης,   

(iii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και  

(iv) ωριµότητα της πράξης. 

 

Αναλυτικότερα, η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης Πράξεων ανά οµάδα κριτηρίων έχει 

ως εξής: 

 

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Α1. Σαφήνεια περιγραφής της Πράξης.  

Εξετάζεται αν η περιγραφή της Πράξης περιλαµβάνει σαφώς περιγεγραµµένο και 

επαρκώς ποσοτικοποιηµένο φυσικό αντικείµενο. Η ποσοτικοποίηση του φυσικού 

αντικειµένου της Πράξης γίνεται µε την χρήση κατάλληλων ποσοτικών δεικτών εκροών 

που περιλαµβάνουν συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους. Στην περίπτωση κατά την 

οποία το ΕΠ περιλαµβάνει δείκτη ή δείκτες που συνδέονται ευθέως µε αυτή την Πράξη, 

χρησιµοποιούνται κατ’ ελάχιστον οι δείκτες αυτοί. 

Α2. Πληρότητα περιγραφής της Πράξης.  

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της Πράξης όσον 

αφορά: α) τη µεθοδολογία υλοποίησης και β) τα τεχνικά, λειτουργικά ή άλλα  

χαρακτηριστικά της. 

Α3. Πληρότητα και ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της Πράξης σε σχέση 

µε το φυσικό της αντικείµενο. 

 Αξιολογείται η πληρότητα και η ρεαλιστικότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού της 

Πράξης, µε βάση κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Την πληρότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού (αν δηλαδή περιλαµβάνει όλες 

τις αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου). 

2. Το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη υλοποίησης είναι ρεαλιστικά (στις 

περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις). 

3. Την ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το 

προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή/και τους 

ειδικότερους όρους της πρόσκλησης. 

 Α4. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της Πράξης.  

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος της Πράξης σε σχέση µε: 

1. Το φυσικό αντικείµενο. 

2. Την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης. 
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3. Τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση της Πράξης. 

Α5.  Ύπαρξη επαρκών µηχανισµών ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης. 

Εξετάζεται αν η πρόταση περιλαµβάνει επαρκή πρόβλεψη / σχέδιο για την διασφάλιση 

της ποιότητας, καθώς και για την αποτίµηση και αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης και 

των αποτελεσµάτων της προτεινόµενης Πράξης, τόσο κατά την διάρκεια της υλοποίησης 

όσο και µετά την ολοκλήρωσή της. 

 

Στην Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Α (Πληρότητα και Σαφήνεια Πράξης), τα κριτήρια 

θεωρούνται υποχρεωτικά για όλες τις Πράξεις του ΕΠ. Η εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων 

βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ και προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να 

λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια. Η τιµή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό 

προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της προτεινόµενης Πράξης, που αποφασίζει η 

∆ιαχειριστική Αρχή.  

 

Β.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Β1. Συµβολή της Πράξης στην επίτευξη των στόχων / δεικτών της αντίστοιχης 

θεµατικής προτεραιότητας του ΕΠ – Αποτελεσµατικότητα Πράξης. 

Εξετάζεται η συµβολή της Πράξης στους στόχους του αντίστοιχου θεµατικού Άξονα 

Προτεραιότητας του ΕΠ. Στις περιπτώσεις όπου η Πράξη συµβάλλει άµεσα στους 

ποσοτικούς δείκτες του σχετικού θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας, καταγράφεται 

ποσοτική εκτίµηση αυτής της συµβολής. 

Β2. Αποδοτικότητα της Πράξης. 

Εξετάζεται η καταλληλότητα του οικονοµικού µεγέθους της προτεινόµενης Πράξης για 

την αντιµετώπιση των αναγκών που προορίζεται να καλύψει (βλ. επόµενο κριτήριο). 

Προς τον σκοπό αυτό, εξετάζονται οι αναµενόµενες εκροές της Πράξης σε σχέση µε τον 

αντίστοιχο προϋπολογισµό και υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά ωφελούµενο από 

την υλοποίησή της. 

Β3. Κρισιµότητα του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση της 

προτεινόµενης Πράξης και βαθµός κάλυψης των αναγκών.  

Εξετάζεται ο βαθµός κάλυψης των αναγκών και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των 

άµεσα (ή και έµµεσα) ωφελουµένων, σε συνδυασµό µε την κρισιµότητα του 

προβλήµατος που αντιµετωπίζεται από την υλοποίηση της Πράξης. Προς τον σκοπό 

αυτό, η προτεινόµενη Πράξη θα πρέπει να περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση των 

ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσµού-στόχου στον οποίο απευθύνεται και επαρκή 

προσαρµογή της στόχευσης και του τρόπου υλοποίησής της στις ανάγκες αυτές. 

Β4. Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε άλλες Πράξεις.  

Εξετάζεται ο βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µε άλλες Πράξεις που είναι 

είτε ολοκληρωµένες είτε σε εξέλιξη στο παρόν ή και σε άλλα ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται 

το µέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στην επίτευξη των στόχων των ΕΠ 

από την υλοποίηση της Πράξης. 

Β5. Προσδιορισµός ευρύτερων κοινωνικών και οικονοµικών ωφελειών και 

επιπτώσεων της πράξης. 

Καταγράφονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη που ενδεχοµένως 

προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης (όπως, ενδεικτικά, αύξηση ή 

διατήρηση θέσεων απασχόλησης, αύξηση της απασχολησιµότητας των ωφελουµένων, 
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αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος, προώθηση ίσων ευκαιριών, προώθηση της 

τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας κλπ).  

Β6. Συµβολή της πράξης στην αντιµετώπιση προβληµάτων των λιγότερο 

αναπτυγµένων περιοχών. 

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόµενη Πράξη αναµένεται να συµβάλει στην 

αντιµετώπιση κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων και στην προώθηση της ανάπτυξης 

των λιγότερο αναπτυγµένων Περιφερειών / περιοχών, περιοχών µε ιδιαίτερα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας κλπ. 

 

Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας Β (Σκοπιµότητα Πράξης), οι προτεινόµενες Πράξεις 

αξιολογούνται µε δυαδική βαθµολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της 

Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Β. 

 

Γ.  ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

Γ1.    Συνέπεια µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές 

Εξετάζεται η συνέπεια και συνεκτικότητα της προτεινόµενης Πράξης µε το Εθνικό 

Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας). 

Γ2.   Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών.  

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της Πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει 

µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους κατά περίπτωση 

ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις 

έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών. Η εξέταση γίνεται µε βάση τις 

προβλεπόµενες στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λίστες ελέγχου για την 

προέγκριση των σταδίων εξέλιξης όλων των δηµοσίων συµβάσεων της Πράξης. 

Γ3.     Προαγωγή της ισότητας των φύλων 

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, 

και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουµένων, εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν 

αντίκειται την αρχή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και προάγει την 

καταπολέµηση των στερεοτύπων για την θέση της γυναίκας στην Ελληνική οικονοµία 

και κοινωνία. 

 

Γ4.     Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και µη διάκριση.  

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, 

και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουµένων, εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν 

αντίκειται στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της µη διάκρισης εξαιτίας της 

φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή/και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης 

αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού. 

Γ5.     Εξασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία. 

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρµόζει, τις 

απαιτήσεις της µη διάκρισης, της ισότιµης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην 

πληροφόρηση και της ισότιµης συµµετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των 

ατόµων µε αναπηρία. 
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Γ6.   Πρόβλεψη για την τήρηση των Κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση, 

την δηµοσιότητα και την διάχυση των αποτελεσµάτων.    

Εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως προς 

την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) τήρησης των Κοινοτικών κανόνων περί 

δηµοσιότητας και ενηµέρωσης των δυνητικών ωφελουµένων και της κοινής γνώµης για 

την προτεινόµενη συγχρηµατοδοτούµενη Πράξη. Εξετάζεται επίσης αν οι 

προβλεπόµενες στην πρόταση ενέργειες ενηµέρωσης είναι κατάλληλα προσαρµοσµένες 

στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του πληθυσµού-στόχου στον οποίο απευθύνεται η 

προτεινόµενη Πράξη. Τέλος, εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαµβάνει σαφείς και 

συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως προς την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) που 

αφορά στην δηµοσιοποίηση και στην διάχυση των αποτελεσµάτων από την υλοποίηση 

της προτεινόµενης Πράξης. 

 

Η εκπλήρωση των κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ/ΟΧΙ. Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης 

της Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Γ.  Η 

τιµή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της προτεινόµενης 

Πράξης, που αποφασίζει η ∆ιαχειριστική Αρχή 

 

∆.  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 

∆1. Στάδιο εξέλιξης απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης της Πράξης.  

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της Πράξης από την άποψη του σταδίου εξέλιξης των 

απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών, µελετών κλπ. για την έναρξη 

υλοποίησής της. 

 ∆2.     Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών. 

 Εξετάζεται ο βαθµός προόδου των συγκεκριµένων νοµοθετικών, διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου ∆1, που είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό, 

εξετάζεται πρώτιστα η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς νοµικού και θεσµικού πλαισίου 

για την υλοποίηση της Πράξης, όπως π.χ. η ύπαρξη των απαραίτητων Κοινών 

Υπουργικών Αποφάσεων που διέπουν την υλοποίηση και την διαχείριση της Πράξης, η 

ύπαρξη νοµικού πλαισίου καθορισµού και εσωτερικής οργάνωσης του δικαιούχου κλπ. 

 

Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας ∆ (Ωριµότητα Πράξης), οι προτεινόµενες Πράξεις 

αξιολογούνται µε δυαδική βαθµολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της 

Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας ∆. 

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άµεση.  

 

Άµεση Αξιολόγηση  

Η κάθε πρόταση ανά κατηγορία πράξεων, αξιολογείται αυτοτελώς από την ΕΥ∆ και 

εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια 

αξιολόγησης, εντάσσεται προς χρηµατοδότηση στο ΕΠ.  
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Η ΕΥ∆ δύναται να υποστηριχθεί από Γνωµοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των 

προτάσεων ή/και εξωτερικούς αξιολογητές/κριτές ως εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες. 

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥ∆ αποβεί αρνητική, ενηµερώνεται ο ∆ικαιούχος µε 

σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα 

επόµενα βήµατα.  

 

Η ΕΥ∆ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά αξιολογηµένων 
προτάσεων. 

 

5.3 Γνωµοδότηση (διαδικασία συντονισµού) από την Εθνική Αρχή Συντονισµού, στις 

περιπτώσεις πράξεων µε προϋπολογισµό δηµόσιας δαπάνης άνω των 5.000.000 ευρώ 

και την ΕΥΣΕΚΤ στις περιπτώσεις πράξεων ΕΚΤ µε προϋπολογισµό άνω των 2.000.000 

ευρώ. 

5.4 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο δικαιούχος από την 

ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. µε την υπογραφή του «Συµφώνου Αποδοχής των 

Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων ∆ικαιούχου» από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναµένεται 

να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύµφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

απόφασης ένταξης πράξης. 

5.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραµµατέα. Υπόδειγµα της 

απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης 

επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.epeaek.gr.  

5.6 ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥ∆ του τίτλου των πράξεων που 

εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης που χορηγείται. 

5.7 Τρόπος υλοποίησης της πράξης: Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Ένταξης της 

Πράξης, ο ∆ικαιούχος καταθέτει στη ∆ιαχειριστική Αρχή τα Τεχνικά ∆ελτία των 

Υποέργων. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, όπως αυτό 

ισχύει, για την υλοποίηση του υποέργου, ο ∆ικαιούχος οφείλει να υποβάλλει για 

προέγκριση στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ: 

α) Φάκελο προέγκρισης Τευχών ∆ηµοπράτησης, πριν τη διαδικασία διαγωνισµού 

(πρόχειρου, διεθνούς κλπ) 

β) Φάκελο προσυµβατικού ελέγχου µε τα απαραίτητα για την εξέταση της νοµιµότητας της 

διαδικασίας ανάθεσης έγγραφα, πριν την υπογραφή σύµβασης ανάθεσης έργου 

γ) σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα, στην περίπτωση εκτέλεσης 

του έργου µε ίδια µέσα. 

Η προέγκριση των άνωθι από την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση της πράξης.  
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6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

6.1 Οι βασικές υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα είναι: 

(i) Να τηρούν 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.  

(ii) Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π για 

κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειµένου να προχωρήσουν 

στο επόµενο στάδιο. 

(iii) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π χωρίς προηγούµενη 

ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τα στοιχεία οικονοµικής και 

φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

(iv) Να αποδέχονται τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης 

που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της 

δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 

παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(v) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 

(ΕΚ) 1828/2006 και ειδικότερα «για πράξεις που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, ο 

δικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει όλους τους συµµετέχοντες σε αυτές α) 

ότι η πράξη στην οποία συµµετέχουν υλοποιείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού 

προγράµµατος, και β) ότι συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. 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». 

(vi) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες 

προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης 

∆απανών. 

(vii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε 

φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο 

του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020. 

(viii) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  όλα 

τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στη Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή 

Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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(ix) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 

ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(x) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό 

θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την 

συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», κα Ανδροµάχη 

Φαβιάνου, τηλ.: 210 3278037, fax: 210 3278028, e-mail: afavianou@epeaek.gr. 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση», το σύστηµα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των 

πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των 

δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των 

προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆Π/Υ, πίνακας επιλεξιµότητας 

δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης 

προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί 

βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. 

και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 

                                                                  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

           Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

         ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

(i) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ (Τ∆ΠΠ) 

(ii) Οδηγίες Συµπλήρωσης Τ∆ΠΠ  

(iii) Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(iv) Υπόδειγµα Αίτησης χρηµατοδότησης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΥπΕΠΘ & Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης  
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
� Γραφείο Ειδικής Γραµµατέα 
� Προϊστάµενο ΕΥ∆ 
� Μονάδα Α2, Α3, Β1 

 

 

 


