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ΘΕΜΑ:  ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την Πρόσκληση µε Κωδικό 164 για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «∆ράσεις για τον Πολιτισµό 

στην Εκπαίδευση» που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω 

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

 

o Αναφορικά µε την επιλεξιµότητα δαπανών για εξοπλισµό στο πλαίσιο των υποβαλλόµενων 

προτάσεων σας ενηµερώνουµε ότι δαπάνες για εξοπλισµό στο πλαίσιο της ρήτρας 

ευελιξίας για χρηµατοδότηση που εµπίπτει στο πεδίο ενίσχυσης του Ε.Τ.Π.Α, είναι 

επιλέξιµες σε ποσοστό έως 20 % του προϋπολογισµού της πρότασης. 

Επισηµαίνεται ότι στον προαναφερόµενο εξοπλισµό δεν περιλαµβάνονται δαπάνες για  

κτιριακές παρεµβάσεις. Ο προαναφερόµενος εξοπλισµός περιλαµβάνει ενδεικτικά: 

µηχανήµατα, εξοπλισµό εκτός Η/Υ, κύριο και περιφερειακό εξοπλισµό Η/Υ. 

Στην υποβαλλόµενη πρόταση θα πρέπει η ανάγκη απόκτησης εξοπλισµού και οι σχετικές 

προτεινόµενες δαπάνες να τεκµηριώνονται επαρκώς και µε σαφήνεια από το δυνητικό 

δικαιούχο, για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης και τη σύνδεσή τους µε αυτή. 

 

o Αναφορικά µε τους δυνητικούς δικαιούχους που υποβάλλουν προτάσεις, διευκρινίζεται ότι οι 

προτεινόµενες συνεργασίες θα πρέπει να έχουν τη µορφή σύµπραξης. Πέραν τούτου στις 

υποβαλλόµενες προτάσεις απαιτείται η συνυποβολή του συµφωνητικού σύµπραξης των 

φορέων, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά και µε σαφήνεια το φυσικό αντικείµενο που 

αναλαµβάνει ο κάθε συµπράττοντας φορέας µε τους αντίστοιχους προϋπολογισµούς. 

Αυτονόητο είναι ότι οι συµπράττοντες φορείς θα πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά των 

δυνητικών δικαιούχων, όπως αυτοί περιγράφονται µέσα στην Πρόσκληση. 



Περιπτώσεις συνεργασίας δυνητικών δικαιούχων µε άλλους φορείς εκτός σύµπραξης ενέχει 

τη µορφή υπεργολαβίας και για την επιλογή των συνεργαζόµενων φορέων θα πρέπει να 

τηρηθούν  τα ισχύοντα περί ανταγωνισµού και διαφάνειας. 

 

 

Ο Ειδικός Γραµµατέας 

Ευρωπαϊκών Πόρων 

 

 

 

 

Ευάγγελος Ζαχαράκης 

 

 

 

 

 

 


