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ΠΡΟΚΛΗΗ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ
ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού, Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη»
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Ο ΟΠΟΙΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ Δςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 9 «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ»
Ο ΟΠΟΙΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ Δςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο
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Σαμείος
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ΑΔΑ: 6Π8Ξ4653Ο7-09Ω
1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην
ηνπ
π.δ.
63/2005
(ΦΔΚ
98/Α/22-4-2005),
2. Σν Ν. 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν
2014-2020
(ΦΔΚ
265/Α/23.12.2014),
3. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 53684/ΔΤΘΤ460/18-05-2015 (ΦΔΚ 948/Β/27-05-2015) κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ε
Δηδηθή
Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο
ηνπ
ΔΠ
ΑΝΑΓ
ΔΓΒΜ,
4. Σν Π.Γ. 70/2015 (ΦΔΚ 114/Α/22-09-2015) «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη
κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Μεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ ζε Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ,
Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζε Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Μεηαθνξά Γεληθήο
Γξακκαηείαο
Βηνκεραλίαο
ζην
Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο
θαη
Σνπξηζκνχ»,
5. Σν Π.Γ. 73/2015 (ΦΔΚ 116/Α/23-09-2015) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ
Τπνπξγψλ
θαη
Τθππνπξγψλ»,
6. Σε µε αξ. πξση. 34681/27-03-2013 (ΦΔΚ 178/η. Τ.Ο.Γ.Γ./27-03-2015) Απφθαζε πνπ αθνξά ζην «Γηνξηζκφ
κεηαθιεηνχ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΚΣ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Τπνδνκψλ,
Ναπηηιίαο
θαη
Σνπξηζκνχ»,
7. Σνπο Καλνληζκνχο 1303/2013 θαη 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ,
8. Σελ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε αξηζκφ C/2014/10128 final – 17.12.2014 πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ
Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014 -2020» (Κσδηθφο CCI2014GR059OP001),
φπσο
ηζρχεη
θάζε
θνξά,
9. Σελ απφ 01-07-2015 απφθαζε ηεο Δπ. Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη
Γηα Βίνπ Μάζεζε», κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κεζνδνινγία, ε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ ΔΠ, ν
πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνζθιήζεσλ θαη ησλ εληάμεσλ θαη νη ηεζέληεο θαη‟ έηνο ζηφρνη, θαζψο θαη ε κεζνδνινγία θαη ηα
θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο, φπσο πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην ζπλεκκέλν
ζηελ
πξφζθιεζε
έγγξαθν,
10. Σν γεγνλφο φηη γηα ηηο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί νη δηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 2007-2013 θαη έρνπλ εθδνζεί ζρεηηθέο απνθάζεηο γηα
ηε ζπγρξεκαηνδφηεζή ηνπο, απαηηείηαη γηα ιφγνπο δηαρεηξηζηηθνχο ε απφζπξζή ηνπο απφ ην ΔΠΑ 2007-2013 θαη ε
επαλππνβνιή ηνπο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»
2014-2020,
11. Σν γεγνλφο φηη γηα ηηο πξάμεηο, πνπ είραλ εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»
2007-2013 θαη πξνβιεπφηαλ λα εθηειεζηνχλ θαηά θάζεηο ζηηο δχν Πξνγξακκαηηθέο Πεξηφδνπο (phasing), απαηηείηαη γηα
ιφγνπο δηαρεηξηζηηθνχο ε ηξνπνπνίεζή ηνπο κε απφζπξζε ηεο β‟ θάζεο θαη κεηαθνξά ηεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ,
Δθπαίδεπζε
θαη
Γηα
Βίνπ
Μάζεζε»
2014-2020,
12. Σε κε αξ. πξση. 81986/ΔΤΘΤ 712/31-07-2015 Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο
δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία
ελζηάζεσλ
επί
ησλ
απνηειεζκάησλ
αμηνιφγεζεο»,
13. Σε κε αξ. πξση. 6371/ΔΤΘΤ 72/20-1-2015 δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο
(ΔΤΘΤ) ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ζέκα ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ
Ν.4314/2014,
14. Σε κε αξηζκφ 11726/31-12-2010 (ΦΔΚ 2126/Β/31-12-10) ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξίζ. 20087/31-12-08 (ΦΔΚ
2665/Β/31-12-08) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Οξγάλσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ ΚΠ ηνπ
ΤΠΔΠΘ»,
15. Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4354/2015 (ΦΔΚ 176/η‟ Α/16-12-2015) ζρεηηθά κε ηε κεηνλνκαζία ηνπ δπλεηηθνχ
Γηθαηνχρνπ,
16.
Σν
κε
αξ.
1588/14-08-2015
Τ
ηεο
Μνλάδαο
Α
ηεο
ΔΤΓ
ΔΠ
ΑΝΑΓΔΓΒΜ6
17.
Σν
κε
αξ.
165/02-02-2016.
Τ
ηεο
Μνλάδαο
Α
ηεο
ΔΤΓ
ΔΠ
ΑΝΑΓΔΓΒΜ
18.
Σν κε αξ 584/04-03-2016 (εηζεξρφκελν ζηελ ΔΤΓ κε ΑΠ: 2985/07-03-2016) έγγξαθν ηεο Δπηηειηθήο Γνκήο ΔΠΑ
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Σνκέα Παηδείαο.

ΚΑΛΔΙ
Σνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ
(ή ελαιιαθηηθά ηνπο παξαθάησ δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο):
Δ.Τ. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΡΑΔΩΝ,
γηα ηελ ςποβολή πποηάζευν έπγυν (ππάξευν), πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην/α πιαίζην/α
ηνπ/σλ παξαπάλσ Άμνλα/σλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ/σλ Δπηρεηξεζηαθνχ/ψλ Πξνγξάκκαηνο/σλ.

Δπξσπατθή Έλσζε

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 2

ΑΔΑ: 6Π8Ξ4653Ο7-09Ω
1.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ

1.1.
Η
πξνηεηλφκελε
Πξάμε
αθνξά
ζηνλ
εθζπγρξνληζκφ
ηεο
εθπαίδεπζεο
ησλ
καζεηψλ
κε
αλαπεξία
ή/θαη
εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο,
κε
ηελ
ελίζρπζε
ησλ
εηδηθψλ
ζρνιείσλ
θαη
ησλ
ηκεκάησλ
έληαμεο,
ψζηε
ε
εθπαίδεπζε
λα
αληαπνθξίλεηαη
ζηηο
αλάγθεο
φισλ
ησλ
καζεηψλ
ρσξίο
δηαθξίζεηο.
Λακβάλνληαο
ππφςε
ηα
λέα
πξφηππα
πνπ
επηηάζζεη
ε
Γηεζλήο
χκβαζε
γηα
ηα
δηθαηψκαηα
ησλ
αηφκσλ
κε
αλαπεξίεο,
ε
Πξάμε
εζηηάδεηαη
ζε
θξίζηκνπο
παξάγνληεο,
πνπ
είλαη
πξνυπνζέζεηο
πνηφηεηαο
θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηεο
εθπαίδεπζεο
θαη
έρεη
σο
ζηφρν
ηελ
ελίζρπζε
ησλ
ρνιηθψλ
Μνλάδσλ
Δηδηθήο
Αγσγήο
θαη
Δθπαίδεπζεο
(ΜΔΑΔ)
θαη
ησλ
Σκεκάησλ
Έληαμεο.
ην
πιαίζην
ηεο
Πξάμεο
ρξεζηκνπνηείηαη
ην
δηαζέζηκν
πξνζβάζηκν
ςεθηαθφ
εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ
γηα
ηελ
εθαξκνγή
λέσλ
δηδαθηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ
θαζψο
θαη
εηδηθά
εξγαιεία.
Πξνθεηκέλνπ
λα
εληζρπζνχλ
νη
ρνιηθέο
Μνλάδεο
Δηδηθήο
Αγσγήο
θαη
ηα
ηκήκαηα
Έληαμεο
πξνζιακβάλνληαη
Δθπαηδεπηηθνί
Δηδηθήο
Αγσγήο,
Δηδηθφ
Δθπαηδεπηηθφ
Πξνζσπηθφ
(ΔΔΠ)
θαη
Δηδηθφ
Βνεζεηηθφ
Πξνζσπηθφ
(ΔΒΠ).
1.2. O δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Καλ. (ΔΚ) 1303/2013 θαη 1304/2013. Δπίζεο ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη
ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνχρνπ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 115 παξ.
2
θαη
Παξάξηεκα
ΥΙΙ
ηνπ
Καλ.
(ΔΔ)
1303/2013.
1.3.
O
δηθαηνχρνο
νθείιεη
λα
ηεξεί
ην
ζχλνιν
ησλ
θνηλψλ
δεηθηψλ
εθξνψλ
θαη
άκεζσλ
απνηειεζκάησλ
ζρεηηθά
κε
ζπκκεηέρνληεο
ζε
πξάμεηο
ΔΚΣ
(Παξάξηεκα
Ι
Καλ.
1304/2013),
ζχκθσλα
κε
ηηο
απαηηήζεηο
ησλ
Καλνληζκψλ
ηεο
Πξνγξακκαηηθήο
Πεξηφδνπ
2014-2020
αλαθνξηθά
κε
ηε
ζπιινγή
θαη
ζπγθέληξσζε
ζηαηηζηηθψλ
δεδνκέλσλ.
Δηδηθφηεξα,
πξέπεη
λα
εμαζθαιίδνληαη
νη
απαηηήζεηο
εγγξαθήο
θαη
απνζήθεπζεο
δεδνκέλσλ
ζε
ειεθηξνληθή
κνξθή
γηα
θάζε
πξάμε,
ηα
νπνία
είλαη
αλαγθαία
γηα
ηελ
παξαθνινχζεζε
θαη
ηελ
αμηνιφγεζε
ζχκθσλα
κε
ην
άξζ.125
παξ.2δ
θαη
ε
ηνπ
Καλ.
1303/2013.
1.4.
εκεηψλεηαη
φηη
δελ
απαηηείηαη
ε
ζπιινγή
δεδνκέλσλ
ζπκκεηερφλησλ
(microdata)
πνπ σθεινχληαη άκεζα απφ ηηο ελ ιφγσ δξάζεηο.

2.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ

2.1

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηνλ(ζηνπο) αθφινπζν (νπο) ζεκαηηθφ (νχο) ζηφρν (νπο),
επελδπηηθή (έο) πξνηεξαηφηεηα (εο), εηδηθφ (νη) ζηφρν (νη), θαηεγνξία (εο) πεξηθέξεηαο (ψλ) αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο
ή θαη αλά Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα.

Πίνακαρ 1
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα
Βίνπ Μάζεζε
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ : ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: Ληγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο
ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: Μεηάβαζε
ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: Πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο
ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηεζε γηα ηελ απφθηεζε
δεμηνηήησλ θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε

ΚΧΓ.

3

ΚΧΓ.

6

ΚΧΓ.

1

ΚΧΓ.

2

ΚΧΓ.

3

ΚΧΓ.

10

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: Μείσζε θαη πξφιεςε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ
ζρνιείνπ θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε πνηνηηθή λεπηαθή, πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ζε ηππηθέο, κε ηππηθέο θαη άηππεο
δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε

ΚΧΓ.

10i

ΔIΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ
Νένπ ρνιείνπ – Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο α‟βάζκηαο θαη β΄βάζκηαο
εθπαίδεπζεο

ΚΧΓ.

2

ΚΧΓ.

8

ΚΧΓ.

2

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ : ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ
ΜΑΘΗΗ- ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: Μεηάβαζε

Δπξσπατθή Έλσζε

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 3

ΑΔΑ: 6Π8Ξ4653Ο7-09Ω
ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηεζε γηα ηελ απφθηεζε
δεμηνηήησλ θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε

ΚΧΓ.

10

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: Μείσζε θαη πξφιεςε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ
ζρνιείνπ θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε πνηνηηθή λεπηαθή, πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ζε ηππηθέο, κε ηππηθέο θαη άηππεο
δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε

ΚΧΓ.

10i

ΔIΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ
Νένπ ρνιείνπ – Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο α‟βάζκηαο θαη β΄βάζκηαο
εθπαίδεπζεο

ΚΧΓ.

2

ΚΧΓ.

9

ΚΧΓ.

3

ΚΧΓ.

10

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: Μείσζε θαη πξφιεςε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ
ζρνιείνπ θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε πνηνηηθή λεπηαθή, πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ζε ηππηθέο, κε ηππηθέο θαη άηππεο
δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε

ΚΧΓ.

10i

ΔIΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ
Νένπ ρνιείνπ – Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο α‟βάζκηαο θαη β΄βάζκηαο
εθπαίδεπζεο

ΚΧΓ.

2

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ : ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ
ΜΑΘΗΗ- ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: Πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο
ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηεζε γηα ηελ απφθηεζε
δεμηνηήησλ θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε

2.2

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο, νη νπνίνη είλαη:

Πίνακαρ 2: Γείκηερ εκποών
Δ.Π:3

Α.Π.6

ΚΧΓ.

ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ
ΟΝΟΜΑΙΑ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

11501
Δ.Π:3

Αξηζκφο ρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ
επσθεινχληαη απφ εθπαηδεπηηθέο
παξεκβάζεηο
Α.Π.6

ΚΧΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ

Αξηζκφο
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

Αξηζκφο καζεηψλ πνπ
επσθεινχληαη

Δ.Π:3

Α.Π.6

ΚΧΓ.

Άηνκα
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΓΤΝΑΙΚΔ

Ληγφηεξν
αλεπηπγκέλεο
593
πεξηθέξεηεο
ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

11502

ΑΝΓΡΔ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

Ληγφηεξν
αλεπηπγκέλεο
7100
πεξηθέξεηεο
ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

Δπξσπατθή Έλσζε

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 4

ΑΔΑ: 6Π8Ξ4653Ο7-09Ω

Δ.Π:3

Αξηζκφο έξγσλ πνπ αθνξνχλ
δεκφζηεο δηνηθήζεηο ή δεκφζηεο
ππεξεζίεο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ
ή ηνπηθφ επίπεδν
Α.Π.6

ΚΧΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ

CO22

Αξηζκφο
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

Ληγφηεξν
αλεπηπγκέλεο
πεξηθέξεηεο

1*

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

11501
Δ.Π:3

Αξηζκφο ρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ
επσθεινχληαη απφ εθπαηδεπηηθέο
παξεκβάζεηο
Α.Π.6

ΚΧΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ

Αξηζκφο
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

Μεηάβαζε

Αξηζκφο καζεηψλ πνπ
επσθεινχληαη

Δ.Π:3

Α.Π.6

ΚΧΓ.

Άηνκα
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

Μεηάβαζε

Δ.Π:3
ΚΧΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ

CO22

Αξηζκφο
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

11501
Δ.Π:3
ΚΧΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ

Αξηζκφο
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

Μεηάβαζε

Αξηζκφο καζεηψλ πνπ
επσθεινχληαη

Δ.Π:3

Α.Π.6

ΚΧΓ.

Άηνκα
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

1*

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

Πεξηζζφηεξν
αλεπηπγκέλεο
3
πεξηθέξεηεο
ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

11502

ΓΤΝΑΙΚΔ

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

ΤΝΟΛΟ

Αξηζκφο ρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ
επσθεινχληαη απφ εθπαηδεπηηθέο
παξεκβάζεηο
Α.Π.6

ΑΝΓΡΔ

4620

ΤΝΟΛΟ

Αξηζκφο έξγσλ πνπ αθνξνχλ
δεκφζηεο δηνηθήζεηο ή δεκφζηεο
ππεξεζίεο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ
ή ηνπηθφ επίπεδν
Α.Π.6

ΓΤΝΑΙΚΔ

387

ΤΝΟΛΟ

11502

ΑΝΓΡΔ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

Πεξηζζφηεξν
αλεπηπγκέλεο
45
πεξηθέξεηεο
ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

Δπξσπατθή Έλσζε

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σελίδα 5

ΑΔΑ: 6Π8Ξ4653Ο7-09Ω

Δ.Π:3

Αξηζκφο έξγσλ πνπ αθνξνχλ
δεκφζηεο δηνηθήζεηο ή δεκφζηεο
ππεξεζίεο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ
ή ηνπηθφ επίπεδν
Α.Π.8

ΚΧΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ

CO22

Αξηζκφο
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

Πεξηζζφηεξν
αλεπηπγκέλεο
πεξηθέξεηεο

1

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

11501
Δ.Π:3

Αξηζκφο ρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ
επσθεινχληαη απφ εθπαηδεπηηθέο
παξεκβάζεηο
Α.Π.8

ΚΧΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ

Αξηζκφο
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

Μεηάβαζε

Αξηζκφο καζεηψλ πνπ
επσθεινχληαη

Δ.Π:3

Α.Π.8

ΚΧΓ.

Άηνκα
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

Μεηάβαζε

Δ.Π:3
ΚΧΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ

CO22

Αξηζκφο
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

11501
Δ.Π:3
ΚΧΓ.

ΟΝΟΜΑΙΑ

Αξηζκφο
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

Μεηάβαζε

Αξηζκφο καζεηψλ πνπ
επσθεινχληαη

Δ.Π:3

Α.Π.9

ΚΧΓ.

Άηνκα
ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

1*

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

Πεξηζζφηεξν
αλεπηπγκέλεο
4
πεξηθέξεηεο
ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

11502

ΓΤΝΑΙΚΔ

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

ΤΝΟΛΟ

Αξηζκφο ρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ
επσθεινχληαη απφ εθπαηδεπηηθέο
παξεκβάζεηο
Α.Π.9

ΑΝΓΡΔ

760

ΤΝΟΛΟ

Αξηζκφο έξγσλ πνπ αθνξνχλ
δεκφζηεο δηνηθήζεηο ή δεκφζηεο
ππεξεζίεο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ
ή ηνπηθφ επίπεδν
Α.Π.9

ΓΤΝΑΙΚΔ

60

ΤΝΟΛΟ

11502

ΑΝΓΡΔ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ

Πεξηζζφηεξν
αλεπηπγκέλεο
56
πεξηθέξεηεο
ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

(για ΔΚΣ,
ΔΣΠΑ)

ΤΝΟΛΟ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΙΚΔ
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Αξηζκφο έξγσλ πνπ αθνξνχλ
δεκφζηεο δηνηθήζεηο ή δεκφζηεο
CO22
Αξηζκφο
ππεξεζίεο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ
ή ηνπηθφ επίπεδν
* Η ηηκή είλαη 1 θαη αθνξά ζηελ πξάμε νξηδφληηα.

Πεξηζζφηεξν
αλεπηπγκέλεο
πεξηθέξεηεο

1*

3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ

3.1

Η ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε (φπνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε είλαη ε επηιέμηκε δεκφζηα
δαπάλε απφ ην ΔΠ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θνηλνηηθή ζπλδξνκήο) πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ κε ηελ
παξνχζα πξφζθιεζε θαηαλέκεηαη θαηά πεδίν παξέκβαζεο θαη δξάζε θαζψο θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο σο
αθνινχζσο:

Πίνακαρ 5
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ
Μάζεζε

ΚΧΓ: 3

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

ΚΧΓ: 6

ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ
ΔΚΥΧΡΗΗ: -

ΠΔΓΙΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ

(1)
115:Μείσζε θαη πξφιεςε ηεο
πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ
θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο
πξφζβαζεο ζε θαιήο πνηφηεηαο
πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (ηππηθψλ,
άηππσλ θαη κε ηππηθψλ) δπλαηνηήησλ
κάζεζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
115:Μείσζε θαη πξφιεςε ηεο
πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ
θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο
πξφζβαζεο ζε θαιήο πνηφηεηαο
πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (ηππηθψλ,
άηππσλ θαη κε ηππηθψλ) δπλαηνηήησλ
κάζεζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
115:Μείσζε θαη πξφιεςε ηεο
πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ
θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο
πξφζβαζεο ζε θαιήο πνηφηεηαο
πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (ηππηθψλ,
άηππσλ θαη κε ηππηθψλ) δπλαηνηήησλ
κάζεζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε

ΣΤΠΟ ΓΡΑΔΧΝ/
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ
ΓΡΑΔΙ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

(2)

(3)

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ
ΓΗΜΟΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ
(4)

10.1.2.03.03:Πξφγξακκα
κέηξσλ εμαηνκηθεπκέλεο
ππνζηήξημεο καζεηψλ κε
αλαπεξίεο ή θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο

Μεηάβαζε

11.211.705

10.1.2.03.03:Πξφγξακκα
κέηξσλ εμαηνκηθεπκέλεο
ππνζηήξημεο καζεηψλ κε
αλαπεξίεο ή θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο

Πεξηζζφηεξν
αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο

96.720

10.1.2.03.03:Πξφγξακκα
κέηξσλ εμαηνκηθεπκέλεο
ππνζηήξημεο καζεηψλ κε
αλαπεξίεο ή θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο

Ληγφηεξν αλεπηπγκέλεο
πεξηθέξεηεο

24.162.509
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΚΧΓ: 9

ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ
ΔΚΥΧΡΗΗ: -

ΠΔΓΙΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ

(1)
115:Μείσζε θαη πξφιεςε ηεο
πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ
θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο
πξφζβαζεο ζε θαιήο πνηφηεηαο
πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (ηππηθψλ,
άηππσλ θαη κε ηππηθψλ) δπλαηνηήησλ
κάζεζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε

ΣΤΠΟ ΓΡΑΔΧΝ/
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ
ΓΡΑΔΙ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

(2)

(3)

10.1.2.03.03:Πξφγξακκα
κέηξσλ εμαηνκηθεπκέλεο
ππνζηήξημεο καζεηψλ κε
αλαπεξίεο ή θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο

Πεξηζζφηεξν
αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ
ΓΗΜΟΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ
(4)

1.221.898

ΚΧΓ: 8

ΣΑΜΔΙΟ: ΔΚΣ
ΔΚΥΧΡΗΗ: -

ΠΔΓΙΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ

(1)
115:Μείσζε θαη πξφιεςε ηεο
πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ
θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο
πξφζβαζεο ζε θαιήο πνηφηεηαο
πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (ηππηθψλ,
άηππσλ θαη κε ηππηθψλ) δπλαηνηήησλ
κάζεζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε

ΣΤΠΟ ΓΡΑΔΧΝ/
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ
ΓΡΑΔΙ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

(2)

(3)

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ
ΓΗΜΟΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ
(4)

10.1.2.03.03:Πξφγξακκα
κέηξσλ εμαηνκηθεπκέλεο
ππνζηήξημεο καζεηψλ κε
αλαπεξίεο ή θαη εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο

Μεηάβαζε

5.917.348

3.2

Η Γ.Α. δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο ή/θαη ηελ θαηαλνκή ηεο αλά πεδίν παξέκβαζεο / δξάζε θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο ή θαη λα πξνβεί ζε
αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο, ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο
νηθείαο ηζηνζειίδαο (ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΠ).

3.3

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα εληαρζνχλ πξάμεηο έσο ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο.

4.

ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ

4.1

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ε
31/12/2023. Η δηάξθεηα ηεο δξάζεο είλαη δχν (2) ζρνιηθά έηε, 2014-2015 & 2015-2016.

4.2

Πξάμεηο πνπ έρνπλ πεξαησζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί πιήξσο δελ είλαη επηιέμηκεο, αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ εθηειεζηεί ή
φρη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο.

4.3

Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ κε αξ. Πξση.
81986/ΔΤΘΤ 712/31.07.2015 (ΦΔΚ 1822/Β/24.08.2014) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Δζληθνί Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο
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δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο
πξάμεσλ».

5.
5.1

ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Οη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηηο πξνηάζεηο ζην ΟΠ. – ΔΠΑ 2014-2020. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ,
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ αηνκηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο ζην ΟΠ – ΔΠΑ:

5.1.1
5.1.2

αθ ελφο ηα ζηειέρε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ζπκπιήξσζε δειηίσλ θαη
αθεηέξνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο

Οδεγίεο γηα έθδνζε θσδηθνχ ρξήζηε ζην ΟΠ - ΔΠΑ βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε logon.mnec.gr.
Δάλ ν Γηθαηνχρνο δελ δηαζέηεη ήδε «θσδηθφ Φνξέα» ζην ΟΠ απφ ηελ πεξίνδν 2007-2013, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη
αίηεζε γηα θσδηθφ θνξέα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε logon.mnec.gr, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο

5.2

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ΟΠ – ΔΠΑ θαη κφλν ε αίηηζη σπημαηοδόηηζηρ ςποβάλλεηαι
ςπογεγπαμμένη ζηελ
«ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Δ.Π. "ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΓΙΑ ΒΙΟΤ
ΜΑΘΗΗ"» ζηε δηεχζπλζε Κνξαή 4, Αζήλα 105 64
απφ ηελ 8/03/2015 έσο ηελ 15/04/2016.
Γε θα γίνονηαι δεκηέρ νη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ θαη αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ
έρεη πξνεγεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζην ΟΠ ΔΠΑ.
ηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο αμηνιφγεζεο ε εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ δχλαηαη λα ιήμεη ζε ρξφλν
ελσξίηεξν ηεο αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελεο εκεξνκελίαο ζε πεξίπησζε εμάληιεζεο ηεο πξνο δηάζεζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Η ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ
γίλεηαη κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο.

5.3

Η ειεθηξνληθή πξφηαζε ζην ΟΠ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο πεξηιακβάλεη
ηα αθφινπζα:
62. Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα / Δπάξθεηα νκάδαο έξγνπ
63. Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα / Δκπεηξία ζηελ πινπνίεζε ζπλαθψλ έξγσλ
25. Έληππν Αλάιπζεο Κφζηνπο
70. Παξάξηεκα ηεθκεξίσζεο εθπιήξσζεο θξηηεξίσλ (νκάδεο 1-4)
01. Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο
02. Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο
03. ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ
60. Γηνηθεηηθή Ιθαλφηεηα / Δπάξθεηα νξγαλσηηθήο δνκήο
61. Γηνηθεηηθή Ιθαλφηεηα / Γηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ
30. ρέδην Απφθαζεο εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα
Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηελ πξφηαζή ηνπ θαη ηα απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
αποκλειζηικά κέζσ ηνπ ΟΠ. Σα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ,
εθφζνλ απαηηείηαη, ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf.
ε πεξηπηψζεηο εγγξάθσλ, γηα ηα νπνία δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή (π.ρ. ράξηεο, ζρέδηα, θιπ) ν
δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηα απνζηείιεη ζηελ
ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Δ.Π. "ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΓΙΑ ΒΙΟΤ
ΜΑΘΗΗ" Κνξαή 4, Αζήλα 105 64
ηηο ψξεο 09:00 έσο 16:00, ζπλεκκέλα ζηελ ππνγεγξακκέλε αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο.

6.

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΠΡΑΞΔΧΝ

Μεηά ηην ςποβολή ππόηαζηρ από ηον ςποτήθιο δικαιούσο ή ηον ζςνηονιζηή εηαίξν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
πινπνίεζε ηεο ππνβαιιφκελεο πξφηαζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ πνιιαπινχο δηθαηνχρνπο, ζχκθσλα κε
ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 4 ε δηαδηθαζία γηα ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ ζην Δ.Π. αθνινπζεί ηα παξαθάησ
βήκαηα:
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6.1

Αξιολόγηζη ηυν πποηάζευν από ηην Διδική Τπηπεζία Γιασείπιζηρ ηος ΔΠ (ή εναλλακηικά ηον Δνδιάμεζο
Φοπέα) ζε δχν ζηάδηα:
Α’ ηάδιο : Πιεξφηεηα θαη επηιεμηκφηεηα πξφηαζεο
Β’ ηάδιο : Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ
Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ηα εγθεθξηκέλα θξηηήξηα απφ ηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αθνινπζεί ηελ παξαθάησ κεζνδνινγία :

Άμεζη Αξιολόγηζη
Η πξφηαζε αμηνινγείηαη απηνηειψο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε βάζε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζηελ ΔΤΓ. Η
πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, απφ
ηελ αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή, νξίδεηαη κέρξη εμήληα (60) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο απφ
ηνλ δηθαηνχρν. [παξ. 2, άξζξν 20, λ. 4314/2014]

6.2

Τποβολή και εξέηαζη ενζηάζευν
Οη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη δχλαληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζηελ αξκφδηα Γ.Α. ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 43 ηεο ΤΑ κε αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ 712/31.07.2015
(ΦΔΚ/Β/24.08.2015) . Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη άπαμ αλά ζηάδην αμηνιφγεζεο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο
επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, ήηνη:
α) ηεο Απφθαζεο Απφξξηςεο Πξφηαζεο πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηάδην Α‟ ηεο αμηνιφγεζεο
β) ηεο Απφθαζεο Απφξξηςεο Πξφηαζεο πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηάδην Β‟ ηεο αμηνιφγεζεο, ζηελ πεξίπησζε άκεζεο
αμηνιφγεζεο
Η έλζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ελππφγξαθε απφ ην Γηθαηνχρν θαη φπνπ απαηηείηαη ππνγεγξακκέλε
θαη απφ ηνλ θνξέα πξφηαζεο, δειαδή ηνλ θχξην ηεο πξάμεο, εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο θνξέαο απφ ηνλ δηθαηνχρν.
Η Γ.Α. πξσηνθνιιεί θαη εμεηάδεη φιεο ηηο ππνβαιιφκελεο ελζηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ
εγθξίλνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Α. θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο πνπ ππέβαιαλ ηελ
έλζηαζε εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη αλαξηψληαη ζην Πξφγξακκα Γηαχγεηα.
Οη ελζηάζεηο δχλαηαη λα εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Α., εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο έλζηαζεο.
ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε ηεο Γ.Α. πνπ ζπκκεηείραλ ζηε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο ηελ νπνία αθνξά ε έλζηαζε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηειέρε πνπ εμεηάδνπλ ηελ έλζηαζε δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε αλεμαξηεζία, κέζσ ηεο
ππνβνιήο δήισζεο κε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.
Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε ε νπνία αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηαδίνπ Α‟ (άκεζε ή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε) γίλεη
δεθηή, ε Γ.Α. πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηαδίνπ Β‟.
Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε αθνξά ην ζηάδην Β‟ ηεο αμηνιφγεζεο:
ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο άκεζεο αμηνιφγεζεο, εθφζνλ γίλεη απνδεθηή ε έλζηαζε ε πξφηαζε, επηιέγεηαη γηα
ρξεκαηνδφηεζε κε βάζε ηε ζεηξά ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζήο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο ζπλνιηθήο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο Πξφζθιεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε Γ.Α. εηζεγείηαη ηελ έθδνζε
Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο.

6.4

Έθδνζε απόθαζηρ ένηαξηρ ηηρ ππάξηρ απφ ηνλ/ηελ Δηδηθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ηνπ ΔΚΣ ζε ζπλέρεηα
πξνεγνχκελεο ζεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠ.

6.5

Γημοζιοποίηζη ζηην οικεία ιζηοζελίδα ηος Δ.Π.: ηνπ ηίηινπ ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Π., ησλ
δηθαηνχρσλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο

7.

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

7.1

Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ΣΓΠ θαη άιιεο
δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηηο θ.θ Κ. Βαιηάλνπ, θαη Ι. Γνπξγηψηνπ, ηει. 210 3278008 & 210 3278116 email: kvalian@epeaek.gr θαη gourgiotou@epeaek.gr.
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Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ
Μάζεζε», ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ελ
ιφγσ Δ.Π., ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ
ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ (φπσο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ΣΓΠ/Τ, πίλαθα επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ, δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ θαη άιια έγγξαθα αλαγθαία γηα
ηελ εμέηαζε ηεο πξφηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.eduIII.gr. Ο αλσηέξσ δηθηπαθφο ηφπνο
απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο ΔΤΓ κε ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Π. θαη αλαθνηλψλεηαη ζε
απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία.

7.2

O Διδικόρ Γπαμμαηέαρ Γιασείπιζηρ Σομεακών Δ.Π. ηος Δςπυπαφκού Κοινυνικού
Σαμείος

Ιυαννίδηρ Γιώπγορ
Τπνγξαθή

Ηκεξνκελία

Δηζεγεηήο
Πξντζηάκελνο Μνλάδαο
Πξντζηάκελνο Τπνδηεχζπλζεο
Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο
ςνημμένα:
1.

Παξάξηεκα ΙΙ: Πξνζβαζηκφηεηα ΑΜΔΑ

Σα παξαθάησ ζπλεκκέλα βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.edull.gr.
2.

Τπφδεηγκα Αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο

3.

Τπφδεηγκα Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο

4.

Τπφδεηγκα Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεο

5.

Τπφδεηγκα Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

6.

Κξηηήξηα Δπηινγήο πξάμεσλ – Μεζνδνινγία αμηνιφγεζεο

7.

Τπνδείγκαηα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δηνηθεηηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνχ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ).

8.

Η κε αξ. πξση. 81986/ΔΤΘΤ 712/31-07-2015 (ΦΔΚ 1822/Β/24-08-2015) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Δζληθνί
θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο –
Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο».

Δζυηεπική διανομή:
1. Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ Δ.Π. ΔΚΣ
2. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ ΔΤΓ ΔΠΑΝΑΓ_ΔΓΒΜ
3. Πξντζηάκελν Τπνδηεχζπλζεο Σνκέα Δθπαίδεπζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο
4. Μνλάδεο Α, Α.2.1, Β.2.1, Γ
Κοινοποίηζη:
1.
2.

Αξρή Πιεξσκήο, Ν.Νηθνδήκνπ 11 & Βνπιήο, 105 57 Αζήλα
Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δ.Κ.Σ., Κνξαή 4, 105 64, Αζήλα
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3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Τπνδνκψλ Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΔΠΑ,
Γεληθή Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – Σκήκα Καηάξηηζεο ΠΓΔ, Τπφςε θ. Γξνπδή, Νίθεο 5, Πι. πληάγκαηνο,
10180, Αζήλα
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ
Οη δηθαηνχρνη πξάμεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα αλαιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ
ππνρξεψζεσλ :

1.

ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ

(i)

2.

Να ηεξνχλ ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηε κε δηάθξηζε
θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο.

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ
(i) Να ηεξνχλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ επί κέξνπο ππνέξγσλ θαη ηδίσο ηα
ρξνλνδηαγξάκκαηα αλάζεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ ππνέξγσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ θαη αλάζεζεο θαη
εθηέιεζεο ησλ θχξησλ ππνέξγσλ ηεο πξάμεο, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο.
Σπρφλ ππεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ ππνέξγσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ, φπσο απηφ
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο, επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο
πξάμεο (δειαδή ε πξάμε απεληάζζεηαη απφ ην ΔΠ).

ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ κε ππνέξγα πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ππνέξγσλ ε εγγξαθή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο
γίλεηαη ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε εγγξάθεηαη ζην ΠΓΔ ν πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ
ελεξγεηψλ. Δθφζνλ, ηα ππνέξγα ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ νινθιεξψλνληαη εληφο ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα θχξηα ππνέξγα εγγξάθεηαη ζην ΠΓΔ, κεηά
απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Γ.Α. πξνο ηε ΓΓΔ.
Η αλάιεςε ηεο θχξηαο λνκηθήο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
Απφθαζεο Έληαμεο. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ε Απφθαζε Έληαμεο ζα αλαθιεζεί κεηά
απφ πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή ηεο ΓΑ θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηξηψλ κελψλ. Η παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρχεη κε
ηελ επηθχιαμε δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή ιφγσ αλσηέξαο
βίαο.
Τπεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ θχξησλ ππνέξγσλ δχλαληαη λα επηθέξνπλ ηελ επηηήξεζε ηνπ
δηθαηνχρνπ απφ ηε ΓΑ θαη ηελ επηβνιή ζην δηθαηνχρν ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ
πξνζεζκηψλ, αιιά θαη ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο.

(ii)

Να δηαζθαιίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο πξάμεο, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ,
κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην
δηθαηνχρν απηήο.

(iii)

Να ιακβάλνπλ έγθξηζε απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη
ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζρέδην απφθαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ίδηα κέζα πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ, θαη λα
ππνβάιιεη αίηεκα εμέηαζεο γηα ηξνπνπνηήζεηο απηήο.

(iv)

Να ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο πξάμεο, ηδηαίηεξα ζε
φηη αθνξά ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο θαη λα απνζηέιινπλ φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα
πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.

(v)

Να πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο ΟΠ – ΔΠΑ κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ησλ πξάμεσλ πνπ πινπνηνχλ θαη εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη
έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δεηθηψλ, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ
αμηνιφγεζε πξάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαδξνκή ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ.

(vi)

Να δηαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινπλ ζην ΟΠ - ΔΠΑ,
ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ δηαζχλδεζε ησλ
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ κε ην ΟΠ – ΔΠΑ γηα ηελ απηφκαηε ππνβνιή ζηνηρείσλ, εθφζνλ απαηηείηαη.

(vii) Να

εθαξκφδνπλ ην Δληαίν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ ΔΠΑ, αλάινγα κε ην επίπεδν εκπινθήο ηνπ ζηελ
παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο.
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Γηα πξάμεηο ΔΚΣ, νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα (είηε ηνπ θνξέα ηνπο είηε λα
έρνπλ πξφζβαζε ζε άιιν ηνπηθφ ή θεληξηθφ ζχζηεκα) ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη κεηαβίβαζεο
δεδνκέλσλ δεηθηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ γηα κεκνλσκέλνπο ζπκκεηέρνληεο (microdata), φπνπ
απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ αθελφο λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα θαη επάξθεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη
αθεηέξνπ ε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ΟΠ – ΔΠΑ κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία.

(viii)

Οη δηθαηνχρνη έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ δεηθηψλ
θαη ησλ δεδνκέλσλ κεκνλσκέλσλ ζπκκεηερφλησλ (microdata) θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπιινγή ηνπο
δηελεξγείηαη απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ή παξφρνπο ησλ πξάμεσλ (π.ρ. Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο,
Γνκέο θξνληίδαο παηδηψλ θα).

3.

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΡΑΞΗ
(i) Να ιεηηνπξγνχλ κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν
ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη λα
εθαξκφδεη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ πιεξσκψλ, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηά
ηνπο.

(ii)

Να ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ
αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π, κέζσ ησλ
Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ.

(iii)

Να ππνβάιινπλ (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π θαη ζηελ Αξρή
Πηζηνπνίεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο
α) ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ.
β) επηθαηξνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ γηα ηα έξγα πνπ
παξάγνπλ έζνδα, εθφζνλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ εθαξκφδεηαη ε ελ ιφγσ κέζνδνο.
ηελ πεξίπησζε πξάμεο / έξγνπ φπνπ ν ππνινγηζκφο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηνπ θαη‟
απνθνπή πνζνζηφ (flat rate) δελ απαηηείηαη λα γίλεη θάπνηα πξνζαξκνγή ζην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
πξάμεο ζηελ ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο.
ηελ πεξίπησζε πξάμεο / έξγνπ πνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηή ε εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε ησλ εζφδσλ,
ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη εηεζίσο ζηνηρεία γηα ηα θαζαξά έζνδα ηεο πξάμεο γηα πεξίνδν ηξηψλ
εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο έσο ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ ΔΠ,
αλαιφγσο κε ην πνηα ρξνληθή ζηηγκή πξνεγείηαη.
ηελ πεξίπησζε πξάμεο, ε νπνία παξάγεη άκεζα έζνδα κφλν θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο, ηα νπνία σζηφζν δελ
ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ηεο πξάμεο, ε επηιέμηκε δαπάλε ηεο πξάμεο κεηψλεηαη θαηά ηα
θαζαξά έζνδα πνπ παξήρζεζαλ άκεζα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ αίηεζε ηειηθήο
πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο.

4. ΔΠΙΚΔΦΔΙ – ΔΠΑΛΗΘΔΤΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ
(i) Να ζέηνπλ ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ θαη γηα φζν ρξφλν ν
δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., Αξρή Πηζηνπνίεζεο, Αξρή Διέγρνπ, Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα
ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

(ii)

5.

Να απνδέρνληαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα
ηνπο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε
ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ δεηεζνχλ.

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
(i) Να απνδέρνληαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην θαηάινγν ησλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Π. πνπ δεκνζηνπνηεί ε Δηδηθή Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.espa.gr, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 115 θαη ζην Παξάξηεκα
ΥΙΙ ηνπ Καλ. 1303/2013, θαη ζην νπνίν αλαθέξνληαη: ε νλνκαζία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο πξάμεο, ζχλνςε ηεο
πξάμεο, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξάμεο, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξάμεο, ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε, πνζνζηφ
ζπρξεκαηνδφηεζεο, ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ή άιιε θαηάιιειε έλδεημε ηεο ηνπνζεζίαο, ρψξα, νλνκαζία ηεο
θαηεγνξίαο παξέκβαζεο ηεο πξάμεο.

(ii)

Να ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα XII ηνπ Καλνληζκνχ 1303/2013 θαη
εηδηθφηεξα:
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α)

Να αλαξηνχλ πξνζσξηλή πηλαθίδα, ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζην εξγνηάμην ησλ έξγσλ ππνδνκήο ή θαηαζθεπψλ
ζε νξαηφ ζεκείν απφ ην θνηλφ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε άλσ ησλ 500.000 επξψ, θαηά ηε θάζε
πινπνίεζήο ηνπο.

β)

Να ηνπνζεηνχλ κφληκε αλακλεζηηθή πιάθα ή πηλαθίδα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζε ζεκείν εχθνια νξαηφ απφ ην
θνηλφ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ππνδνκήο ή θαηαζθεπψλ ή αγνξάο θπζηθνχ
(ελζψκαηνπ) αληηθεηκέλνπ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε άλσ ησλ 500.000 επξψ.
Οη αλακλεζηηθέο πιάθεο ή πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 821/2014, αλαγξάθνπλ ηελ νλνκαζία θαη ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ, ην έκβιεκα ηεο
έλσζεο καδί κε ηελ αλαθνξά ζηελ Έλσζε, θαη ην Σακείν ή ηα Σακεία πνπ ζηεξίδνπλ ην έξγν.

γ)

Να ιεηηνπξγνχλ δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, ζηνπο νπνίνπο ζα αλαξηνχλ ζηνηρεία ηεο πξάμεο, φπσο ζχληνκε
πεξηγξαθή, αλάινγεο κε ην επίπεδν ηεο ζηήξημεο, ζηφρνη θαη απνηειέζκαηα, επηζεκαίλνληαο ηε
ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε απφ ηελ Έλσζε.

δ)

Να ηνπνζεηνχλ αθίζεο κε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξάμε, ζε πξάμεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ
ππνρξέσζε πηλαθίδσλ ή πιαθψλ.

ε)

Να ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ, θαη θαηά πεξίπησζε
απφ ην ΔΣΠΑ ή Σακείν πλνρήο, ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζή ηεο απφ ην ΔΚΣ, ή ην ΔΣΠΑ ή ην Σ.. θαη
ηελ πινπνίεζή ηεο ζην πιαίζην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Η ελ ιφγσ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε
θάζε έγγξαθν ή άιιν πηζηνπνηεηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή παξάγνληαη ζην
πιαίζην απηφ.

6. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ

(i)

Να ηεξνχλ θαη λα ελεκεξψλνπλ θάθειν πξάμεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο έσο ηελ
νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγξάθσλ/εληχπσλ πνπ
απαηηνχληαη ζε πξάμεηο ΔΚΣ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κεκνλσκέλσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηέο, φπσο
εξσηεκαηνιφγηα, ππεχζπλεο δειψζεηο, θιπ πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο.
ην θάθειν ηεο πξάμεο λα ηεξνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο
ειέγρνπο γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ ή ηξηψλ (3) εηψλ, ζηελ πεξίπησζε πξάμεσλ επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ δελ
ππεξβαίλεη ην 1.000.000 επξψ, απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο
νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο νινθιεξσκέλεο πξάμεο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά
έγγξαθα δηαηεξνχληαη είηε ππφ ηε κνξθή πξσηνηχπσλ, ή επηθαηξνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε
θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ
εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή.

(ii)

Να ηεξνχλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ή
πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π.

(iii)

Να ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο, πξνθεηκέλνπ νη πξάμεηο λα δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα ηεο
ζπλεηζθνξάο ησλ Σακείσλ:
α) Γηα πξάμεηο επέλδπζεο ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή επέλδπζε, εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ή
εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ λα κελ επέιζεη:
παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο πξνγξάκκαηνο
αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη ζε κηα εηαηξεία ή δεκφζην
νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα
νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο.
β) Άιιεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π ή θαζνξίδνληαη απφ
ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξάμε.
Η ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ επηβεβαηψλνληαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, κε δηνηθεηηθέο ή
θαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. ( ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππνρξέσζε

ηήξεζεο ησλ καθξνρξνλίσλ δεζκεχζεσλ κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν θνξέα, απηφο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ππνρξέσζε
αθνξά απηφλ ηνλ θνξέα)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ για ηην εξειδίκεςζη ηος κπιηηπίος αξιολόγηζηρ «Δξαζθάλιζη ηηρ πποζβαζιμόηηηαρ ζηα άηομα
με αναπηπία»
Σήπηζη ηυν κανόνυν για ηην εξαζθάλιζη πποζβαζιμόηηηαρ ζηα άηομα με αναπηπία
Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξάμε/ δξάζε ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο γηα
φιεο ηηο θαηεγνξίεο ΑκεΑ.
εκεηψλεηαη φηη, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε θχζε ηεο πξφζθιεζεο θαη ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, νη θάησζη πεξηπηψζεηο (Α΄
έσο θαη Σ΄) δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη ζπλδπαζηηθά.
(Α) Πξφζβαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζπκπεξηιακβ. αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, παξαιηψλ, ρψξσλ
πξαζίλνπ, αιζψλ θ.ιπ.

(1) πξφβιεςε νξηδφληηαο ή/θαη θαηαθφξπθεο πξνζβαζηκφηεηαο (π.ρ. πξνζβάζηκεο δηαδξνκέο, „νδεγνί ηπθιψλ‟,
ξάκπεο/‟ζθάθεο‟, αλαβαηφξηα θ.ιπ.)

(2) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ εμνπιηζκψλ γηα ρξήζε θνηλνχ (π.ρ. παηδηθέο ραξέο, θαζηζηηθά, εμνπιηζκνί παξαιηψλ, απνδπηήξηα,
ρψξνη πγηεηλήο, παξαηεξεηήξηα πνπιηψλ θ.ιπ.)

(3) πξφβιεςε ζήκαλζεο ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο (έληνλν θνληξάζη-κεγάινη ραξαθηήξεο, εηθνλίδηα, γξαθή Braille, ερεηηθή θαη
νπηηθή ζήκαλζε θ.ιπ.)

(Β) Πξφζβαζε ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο νηθνπέδσλ
(1) πξφβιεςε νξηδφληηαο πξνζβαζηκφηεηαο (ζχλδεζε πεδνδξνκίνπ κε είζνδν, πξνζβάζηκε είζνδνο, πξνζβαζηκφηεηα
εζσηεξηθψλ ρψξσλ, δηαδξνκέο ηζφπεδεο ή κε ξάκπεο, ηθαλνπνηεηηθφ άλνηγκα ζπξψλ, ηθαλνπνηεηηθφ πιάηνο δηαδξφκσλ
θ.ιπ.)
(2) πξφβιεςε θαηαθφξπθεο πξνζβαζηκφηεηαο (αλειθπζηήξαο/ αλαβαηφξην, θιηκαθνζηάζην θ.ιπ.)
(3) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ ρψξσλ πγηεηλήο
(4) πξφβιεςε ρψξσλ αλακνλήο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ
(5) πξφβιεςε ζήκαλζεο ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο (έληνλν θνληξάζη-κεγάινη ραξαθηήξεο, εηθνλίδηα, γξαθή Braille, ερεηηθή θαη
νπηηθή ζήκαλζε θ.ιπ.)
(6) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ εμνπιηζκψλ (ρακειά γθηζέ, πξνζβάζηκεο νζφλεο πιεξνθνξηψλ θ.ιπ.)
(Γ) Πξφζβαζε ζηηο κεηαθνξέο
(1) πξφβιεςε πξνζβαζηκφηεηαο ζηαζκψλ/ζηάζεσλ επηβαηψλ (βι. πεξίπησζε Β - “Πξφζβαζε ζε θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη
ππαίζξηνπο ρψξνπο νηθνπέδσλ”)
(2) πξφβιεςε πξνζβαζηκφηεηαο νρεκάησλ/βαγνληψλ/πινίσλ θ.ιπ. (δπλαηφηεηα εηζφδνπ, δπλαηφηεηα θίλεζεο θαη ζηάζεο
εληφο, πξνζβάζηκνη ρψξνη πγηεηλήο, πξνζβάζηκνη ζάιακνη, πξνζβάζηκνη ρψξνη εζηίαζεο θ.ιπ.)
(3) πξφβιεςε πξνζβάζηκνπ εμνπιηζκνχ (κεραλήκαηα έθδνζεο εηζηηεξίσλ, νπηηθή θαη ερεηηθή πιεξνθφξεζε θνηλνχ,
ηειεκαηηθέο εθαξκνγέο, ηζηνζειίδεο θ.ιπ.)
(4) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ δηαδηθαζηψλ (ππεξεζία εμππεξέηεζεο ΑκεΑ θαη αηφκσλ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο, δηαδηθαζίεο
έθδνζεο εηζηηεξίσλ, δηαδηθαζίεο εθηάθησλ αλαγθψλ θ.ιπ.)
(Γ) Πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο
(1)
δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο απηφλνκα απφ άηνκα κε αλαπεξία (π.ρ. άηνκα ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην ή, άηνκα
ηπθιά ή θσθά ή κε ινηπέο αλαπεξίεο), πξφβιεςε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ εμππεξέηεζεο αηφκσλ κε αλαπεξία (π.ρ. πξφβιεςε
πξνζβάζηκσλ εηηθεηψλ ζε πξντφληα, πξφβιεςε δηάζεζεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ γηα ρξήζε εληφο ηεο επηρείξεζεο απφ άηνκα
δπλάκελα λα δηαλχζνπλ κηθξέο κφλν απνζηάζεηο, πξφβιεςε παξαγγειίαο κέζσ πξνζβάζηκεο ηζηνζειίδαο θαη παξάδνζεο
εκπνξεπκάησλ θαη‟ νίθνλ, πξφβιεςε δηαδηθαζίαο παξαπφλσλ κέζσ SMS/ e-mail/ ηειέθσλνπ θ.ιπ.) ή πξφβιεςε „δσληαλήο
βνήζεηαο θαη ελδηακέζσλ‟ (πρ. δηεξκελείαο ζηε λνεκαηηθή, ζπλνδείαο ηπθιψλ αηφκσλ θ.ιπ.)
(2)
πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ, ζηα άηνκα κε αλαπεξία [σο δπλεηηθά σθεινχκελσλ], δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο αίηεζεο (π.ρ.
πξνζβάζηκν ειεθηξνληθφ εξγαιείν, ελαιιαθηηθφο ηξφπνο εμππεξέηεζεο κέζσ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θ.ιπ.).

(Δ) Πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα
(1) ζπκκφξθσζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ κε ηηο Οδεγίεο γηα ηελ
Πξνζβαζηκφηεηα ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Ιζηνχ, έθδνζε 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) ηνπ δηεζλή oξγαληζκνχ
World Wide Web Consortium (W3C), θαη‟ ειάρηζην ζην κεζαίν επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο “ΑΑ”, ελψ ζπλίζηαηαη ε ζπκκφξθσζε
ζην αλψηαην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο “ΑΑΑ”
(2) ζηελ πεξίπησζε δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ή ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε θπξίσο
κέζσ θηλεηψλ θαη θνξεηψλ ζπζθεπψλ (πρ. wearables, tablets, έμππλα ηειέθσλα θ.ιπ.) ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη
Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο γηα Υξήζε Γηαδηθηπαθνχ Πεξηερνκέλνπ απφ Κηλεηέο πζθεπέο, έθδνζε 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0)
ηνπ W3C
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(3) ζε πεξίπησζε ινγηζκηθνχ user agents, δειαδή ινγηζκηθνχ πνπ αλαιακβάλεη λα ζπιιέμεη, εμάγεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ
αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηα πεξηερφκελα ηνπ Ιζηνχ, ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη Οδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο γηα
User Agents, έθδνζε 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 2.0) ηνπ W3C
(4) ζε πεξίπησζε εξγαιείσλ ζπγγξαθήο θαη δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Ιζηνχ, ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη Οδεγίεο
Πξνζβαζηκφηεηαο γηα Δξγαιεία πγγξαθήο, έθδνζε 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) ηνπ W3C
(5) ζε πεξίπησζε ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη πξντφλησλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ή δηαδηθηπαθψλ
εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. απηφκαηνη πσιεηέο, θηφζθηα πιεξνθφξεζεο θ.ιπ.) είλαη απαξαίηεηε ε ζρεδίαζή ηνπο βάζεη ησλ
αξρψλ ηνπ «Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ»
(6) ζε θάζε πεξίπησζε εμαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ κε δηαδεδνκέλεο
ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο θαη ηερληθά βνεζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ΑκεΑ (π.ρ. αλαγλψζηεο νζφλεο, εηδηθνί δηαθφπηεο θαη
ζπζηήκαηα αιιειεπίδξαζεο, κεγεζπληέο νζφλεο).
(Σ) Πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία-Πιεξνθφξεζε
(1) πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ κνξθψλ δηάδνζεο πιεξνθνξίαο - πιεξνθφξεζεο (φπσο πξνζβάζηκεο ηζηνζειίδεο σο πεξίπησζε Δ“Πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα”, έληππα ζε γξαθή Braille, έληππα κε κεγάινπο ραξαθηήξεο, θαζέηεο ή CD, DVD κε
πξφβιεςε ππφηηηισλ, πξφβιεςε δηεξκελείαο ζηε λνεκαηηθή, θ.ιπ.)
(2) πξφβιεςε πξνζβαζηκφηεηαο πάζεο θχζεσο εθδειψζεσλ (πξφβιεςε πξνζβάζηκσλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ σο πεξίπησζε Β “Πξφζβαζε ζε θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο νηθνπέδσλ”, πξνζβάζηκσλ εληχπσλ θαη εμνπιηζκνχ, δηεξκελείαο ζηε
λνεκαηηθή θ.ιπ.)
ρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη πξφηππα γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑκεΑ
Οη παξαθάησ αλαθνξέο αθνξνχλ ζην βαζηθφ ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν αλάινγα κε ηε θχζε ηεο πξάμεο ηζρχεη
ηαπηφρξνλα κε ηπρφλ ηζρχνλ εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη πξνδηαγξαθέο (π.ρ. εηδηθή λνκνζεζία/ πξνδηαγξαθέο γηα ηνπξηζηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, παηδηθέο ραξέο, εθπαηδεπηήξηα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.).
(Α) Πξφζβαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ
Α.1. Ν.4074/2012 ΦΔΚ 88 Α‟ “Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ηνπ
Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο”
Α.2. Ν. 4067/2012 ΦΔΚ 79 Α‟ “ΝΟΚ” θαη ζρεηηθέο εγθχθιηνη ΤΠΔΚΑ: Δγθχθιηνο 9 κε Α.Π.νηθ.29467/13.06.2012
“Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή κειέηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα ΑκεΑ ε νπνία απαηηείηαη λα εκπεξηέρεηαη ζηηο κειέηεο
πνπ ζα ππνβάιινληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ Ν.4067 (ΦΔΚ 79/Α/2012)”, Δγθχθιηνο
ΑκεΑ κε Α.Π.νηθ 42382/16.07.2013 “ Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ
Καλνληζκνχ (Ν.4067/2012), πνπ αθνξά ζηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ΑκεΑ/εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ
θαη Απφθαζε ΤΠΔΚΑ κε Αξηζ. νηθ. 55174/ΦΔΚ 2605 Β/ 15.10.2013 “Γηαδηθαζία έγθξηζεο θαη απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη Έγθξηζε Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο.”
Α.3. Οδεγίεο ρεδηαζκνχ ΤΠΔΚΑ
Α.4. Απφθαζε ΤΠΔΚΑ 52907/2009 ΦΔΚ 2621 Β‟ “Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ”,
Α.5. Απφθαζε ΤΠ.ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΔΚ 1411 Β‟ “πκπιήξσζε ηεο
ππ‟ αξηζ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΔΚ 792 Β΄) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ”,
Α.6. Απφθαζε ΤΠ.ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ Αξηζκ. 28492/2009 ΦΔΚ 931 Β‟ “Καζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ, ηα φξγαλα
θαη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ηνπο, ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα”.
(Β) Πξφζβαζε ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο νηθνπέδσλ
Β.1. Ν.4074/2012 ΦΔΚ 88 Α‟ “Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ηνπ
Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο”
Β.2. Ν. 4067/2012 ΦΔΚ 79 Α‟ “ΝΟΚ” θαη Οδεγίεο ρεδηαζκνχ ΤΠΔΚΑ
(Γ) Πξφζβαζε ζηηο κεηαθνξέο
Γ.1. Καλνληζκνί (ΔΔ) κε αξ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010 θαη 181/2011 γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ επηβαηψλ
Γ.2. Καλνληζκφο (EE) κε αξ. 1300/2014 ηεο 18εο Ννεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Έλσζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία
θαη άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα
Γ.3. Ν.4074/2012 ΦΔΚ 88 Α‟ “Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ηνπ
Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο”
Γ.4. Ν. 4067/2012 ΦΔΚ 79 Α‟ “ΝΟΚ”
Γ.5. Οδεγίεο ρεδηαζκνχ ΤΠΔΚΑ
(Γ) Πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο:
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ΑΔΑ: 6Π8Ξ4653Ο7-09Ω
Γ.1. Ν.4074/2012 ΦΔΚ 88 Α‟ “Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ηνπ
Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο”
Γ.2. Πξφηππν ΔΛΟΣ 1439 “Οξγαληζκφο θηιηθφο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία –Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο”
(Δ) Πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα
Δ.1. Ν.4074/2012 ΦΔΚ 88 Α‟ “Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ηνπ
Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο”
Δ.2. N. 3979/2011 ΦΔΚ 138 Α‟ “Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο”
Δ.3. Αξηζ. ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΔΚ 1301 Β‟ “Κχξσζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο”
Δ.4. Οδεγίεο γηα ηελ Πξνζβαζηκφηεηα ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Ιζηνχ WCAG 2.0
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)
Δ.5. Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο γηα Υξήζε Γηαδηθηπαθνχ Πεξηερνκέλνπ απφ Κηλεηέο πζθεπέο, έθδνζε 1.0
(http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγιηθά)
Δ.6. Οδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο γηα User Agents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγιηθά)
Δ.7. Οδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο γηα πγγξαθή Πεξηερνκέλνπ Ιζηνχ ΑΣAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/ATAG20/ Αγγιηθά)

(Σ) Πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία-Πιεξνθφξεζε
Σ.1. Ν.4074/2012 ΦΔΚ 88 Α‟ “Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ηνπ Πξναηξεηηθνχ
Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο”-άξζξα 2, 9 θαη 21 ηεο χκβαζεο
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