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ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, περιόδου 1-10-2014 έως 31-10-2015»
Ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του EKT
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. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),

3.

Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/Β/27-05-2015) µε την
οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑ∆ Ε∆ΒΜ,

4.

Το Π.∆. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α’/27-01-2015) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά
της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

Κωδικός
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5.

Το Π.∆. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α’/27-01-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

6.

Τη µε αρ. πρωτ. 34681/27-03-2015 (ΦΕΚ 178/τ. Υ.Ο.∆.∆./27-03-2015) Απόφαση που αφορά
στο «∆ιορισµό µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Τοµεακών
ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού»,

7.

Τη µε αρ. πρωτ. 6371/ΕΥΘΥ 72/20-1-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας
Θεσµικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε θέµα την παροχή
οδηγιών για την εφαρµογή διατάξεων του Ν.4314/2014,

8.

Τους Κανονισµούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου,

9.

Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε αριθµό C/2014/10128 final – 17.12.2014 που
αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση 2014 -2020» (Κωδικός CCI2014GR059OP001), όπως ισχύει,

10.

Την από 01-07-2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», µε την οποία εγκρίθηκε η µεθοδολογία, η
διαδικασία και το περιεχόµενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραµµατισµός των προσκλήσεων
και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η µεθοδολογία και τα κριτήρια
επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο
συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο,

11.

Την µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας
δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων
αξιολόγησης»,

12.

Τις µε αρ. πρωτ. 2785/03-03-2009 και 2786/03-03-2009 Προσκλήσεις µε κωδ. 27
και 28 αντίστοιχα για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας
4, 5, 6 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», όπως αυτές τροποποιήθηκαν
και ισχύουν,

13.

Τις µε αρ. πρωτ. 12207/02-09-2010 και 12208/02-09-2010 Προσκλήσεις µε κωδ. 87
και 88 αντίστοιχα για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας
4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», όπως αυτές τροποποιήθηκαν
και ισχύουν,

14.

Το Ν.4009/2011 «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 195/Α/6-9-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

15.

Το µε αρ. πρωτ. 9328/19-05-2014 της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ,

16.

Το µε αρ. πρωτ. 10302/02-06-2014 της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ,

17.

Τα µε αρ. πρωτ. 14717/21-07-2014 και 14718/21-07-2014 έγγραφα της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ,

18.

Το µε αρ. 1957/13-10-2015 ΥΣ του Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ,

19.

Το µε αρ.1974/14-10-2015 ΥΣ της Μον. Α της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ,
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ΚΑΛΕΙ
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του πίνακα αποδεκτών, για την υποβολή προτάσεων
έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω
Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1. Η Πρακτική Άσκηση συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελµατικό επίπεδο των
γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο
παραγωγικό σύστηµα της χώρας, καθώς και στη δηµιουργία ενός δίαυλου αµφίδροµης
µετάδοσης των πληροφοριών µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των παραγωγικών
φορέων.
Οι δικαιούχοι των πράξεων της συγκεκριµένης πρόσκλησης είναι τα Α.Ε.Ι που έχουν
εγκεκριµένη Πρακτική Άσκηση στον Α.Π. 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»
2007-2013, για τη φάση που αφορά στο διακριτό φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο µε
έναρξη υλοποίησης για τα Πανεπιστήµια από 1-10-2014 και για τα Τ.Ε.Ι από 1-122014. Ως λήξη υλοποίησης ορίζεται η 31-10-2015.
1.2. O δικαιούχος θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που
προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ) 1303/2013 και 1304/2013. Επίσης, θα πρέπει να αποδέχεται
τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 παρ.
2 και Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.
1.3. O δικαιούχος οφείλει να τηρεί το σύνολο των κοινών δεικτών εκροών και άµεσων
αποτελεσµάτων σχετικά µε συµµετέχοντες σε πράξεις ΕΚΤ (Παράρτηµα Ι Καν. 1304/2013),
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Κανονισµών της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020
αναφορικά µε τη συλλογή και συγκέντρωση στατιστικών δεδοµένων. Ειδικότερα, πρέπει να
εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις εγγραφής και αποθήκευσης δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή
για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σύµφωνα
µε το άρθ. 125, παρ. 2 δ και ε του Καν. 1303/2013.
1.4. O δικαιούχος οφείλει:
(i) Για τους ωφελούµενους της πράξης, να εξασφαλίσει σύστηµα συλλογής, επεξεργασίας,
αποθήκευσης και µεταβίβασης δεδοµένων συµµετεχόντων (microdata), οι απαιτήσεις του
οποίου θα προσδιοριστούν µε οδηγίες της ΕΥ∆, προκειµένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια
και η επάρκεια των δεδοµένων των συµµετεχόντων και η έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ µε τα εν λόγω στοιχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013
(άρθρο 125, παρ.2, στοιχεία δ & ε) και του Κανονισµού (ΕΕ) 1304/2013 (άρθρα 5, 19 και
Παραρτήµατα Ι & ΙΙ).
(ii) Να τηρεί τις απαιτήσεις του Ν.2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της
Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στους ακόλουθους θεµατικούς
στόχους, επενδυτικές προτεραιότητες, ειδικούς στόχους, κατηγορίες περιφερειών ανά Άξονα
Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

Κωδικός
Πρόσκλησης:
Ε∆ΒΜ 08

-

3

-

ΑΔΑ: 67Μ0465ΦΘΘ-ΦΧ7

Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2014GR05M9OP001
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και
βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη
δια βίου µάθηση
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Βελτίωση της συνάφειας των
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά
εργασίας, διευκόλυνση της µετάβασης από την εκπαίδευση στην
εργασία, και ενίσχυση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
συστηµάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, µεταξύ άλλων
µέσω µηχανισµών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της
προσαρµογής των προγραµµάτων σπουδών και της καθιέρωσης
και ανάπτυξης συστηµάτων µάθησης µε βάση την εργασία,
συµπεριλαµβανοµένων των διττών συστηµάτων µάθησης και
µαθητείας.

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

2.
Αύξηση των
συνεργασιών των Ιδρυµάτων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε
τον επιχειρηµατικό κόσµο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:

Λιγότερο αναπτυγµένες
περιφέρειες
Περιφέρειες σε µετάβαση
Περισσότερο αναπτυγµένες
περιφέρειες

2.2

ΚΩ∆.

3

ΚΩ∆.

7

ΚΩ∆.

10

ΚΩ∆.

10.iv

ΚΩ∆.

10. iv
(2)

1
ΚΩ∆.

2
3

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών
δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
Πίνακας 1: ∆είκτες εκροών

Ε.Π:
3
ΚΩ∆.

Α.Π:
6
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΚΤ
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
10.2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
Τ4960

Τ4960

Τ4960

Φοιτητές που
συμμετέχουν σε
προγράμματα
πρακτικής άσκησης
Φοιτητές που
συμμετέχουν σε
προγράμματα
πρακτικής άσκησης
Φοιτητές που
συμμετέχουν σε
προγράμματα
πρακτικής άσκησης

Κωδικός
Πρόσκλησης:
Ε∆ΒΜ 08

Αριθμός

Περισσότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

4532

Αριθμός

Μετάβαση

502

Αριθμός

Λιγότερο
αναπτυγμένες
Περιφέρειες

3247

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
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Πίνακας 2: ∆είκτες αποτελέσµατος
Ε.Π:

ΚΩ∆.

Α.Π.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(για ΕΚΤ,

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΤΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
T4907

T4907

T4907

Ποσοστό φοιτητών
που πραγματοποιούν
την πρακτική τους
άσκηση σε
επιχειρήσεις
Ποσοστό φοιτητών
που πραγματοποιούν
την πρακτική τους
άσκηση σε
επιχειρήσεις
Ποσοστό φοιτητών
που πραγματοποιούν
την πρακτική τους
άσκηση σε
επιχειρήσεις

Ποσοστό

Περισσότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

Ποσοστό

Μετάβαση

Ποσοστό

Λιγότερο
αναπτυγμένες
Περιφέρειες

Φοιτητές που
πραγματοποιούν την
πρακτική τους
άσκηση σε
επιχειρήσεις

Αριθμός

Περισσότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες

Φοιτητές που
πραγματοποιούν την
πρακτική τους
άσκηση σε
επιχειρήσεις

Αριθμός

Μετάβαση

Φοιτητές που
πραγματοποιούν την
πρακτική τους
άσκηση σε
επιχειρήσεις

Αριθμός

Λιγότερο
αναπτυγμένες
Περιφέρειες

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Πίνακας 4: Λοιποί δείκτες

ΚΩ∆.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Κωδικός
Πρόσκλησης:
Ε∆ΒΜ 08

Λοιποί δείκτες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

-
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3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η συγχρηµατοδοτούµενη1 δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε

3.1

την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται συνολικά σε 11.170.000,00 € και κατανέµεται κατά πεδίο
παρέµβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως:
Πίνακας 5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 7
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 10.iv
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 10. iv (2)

Α/Α

ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ /
∆ΡΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης

ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

4.344.720,00 €

2

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

946.100,00 €

3

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

5.879.180,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

11.170.000,00 €

3.2

Η ΕΥ∆ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας
δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανοµή της ανά πεδίο παρέµβασης / δράση
και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της
πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας
ιστοσελίδας (www.edulll.gr).

3.3

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.

1

όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισµό της
κοινοτικής συνδροµής
Κωδικός
Πρόσκλησης:
Ε∆ΒΜ 08
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4.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

4.1. Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων
ορίζεται η 30 Ιουνίου 2016.
4.2. Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιµες, ανεξάρτητα εάν
έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωµές.
4.3. Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται
στην µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας
δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων
αξιολόγησης».
4.4. Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιµότητας (για την περίοδο 1-10-2014 έως 31-10-2015):

Αποζηµίωση µελών ∆.Ε.Π / Ε.Π και εποπτών (µελών ∆.Ε.Π / Ε.Π και άλλων κατηγοριών
προσωπικού του Ιδρύµατος)
Οι αποζηµιώσεις των µελών ∆.Ε.Π / Ε.Π για την εκπόνηση ή τη συµµετοχή στην εκπόνηση
σχετικών παραδοτέων έργων είναι επιλέξιµες εφόσον α) η σχετική εκπόνηση υλοποιείται στα
πλαίσια πρόσθετης εργασίας και δεν εντάσσεται στις συµβατικές υποχρεώσεις του µέλους
∆.Ε.Π / Ε.Π, όπως αυτές ορίζονται από τους νόµους του κράτους και τους κανονισµούς του
Ιδρύµατος, β) υπάρχει σχετική απόφαση ανάθεσης έργου / παραδοτέων από το αρµόδιο
όργανο του Ιδρύµατος και γ) τεκµηριώνεται και αναλύεται σαφώς στην πρόταση η
αναγκαιότητα και το κόστος της σχετικής απασχόλησης. Η αποζηµίωση του µέλους ∆.Ε.Π
/Ε.Π σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ανάλογη της παροχής υπηρεσίας που προσφέρεται,
ενώ πρέπει επίσης να αποδεικνύεται µε συγκεκριµένα παραδοτέα.
Οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι της Πρακτικής Άσκησης µπορούν να αποζηµιωθούν για τη
σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης εφαρµογής της Πρακτικής Άσκησης στο Τµήµα, ως
απόρροια της παρακολούθησης και υποστήριξης των επιµέρους δράσεων του έργου της
Πρακτικής Άσκησης, του οποίου είναι υπεύθυνοι.
Η εποπτεία ασκουµένων είναι υποχρέωση των µελών ∆.Ε.Π / Ε.Π του Ιδρύµατος.
Λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες του (πχ ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό), το
οικείο Ίδρυµα δύναται µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων του και βάσει του ισχύοντος
θεσµικού πλαισίου, να αναθέτει καθήκοντα / αρµοδιότητες επόπτη πρακτικής άσκησης σε
µέλη κατηγοριών προσωπικού του πέραν των µελών ∆.Ε.Π / Ε.Π. Η αποζηµίωση για την
εποπτεία ασκουµένων είναι επιλέξιµη δαπάνη εφόσον α) υλοποιείται στα πλαίσια πρόσθετης
εργασίας και δεν εντάσσεται στις συµβατικές υποχρεώσεις του µέλους ∆.Ε.Π / Ε.Π. ή
προσωπικού άλλης κατηγορίας, στο οποίο έχει γίνει ορισµός και ανάθεση, όπως αυτές
ορίζονται από τους νόµους του κράτους και τους κανονισµούς του Ιδρύµατος, β) υπάρχει
σχετική απόφαση ανάθεσης έργου / εποπτείας / παραδοτέων από το αρµόδιο όργανο του
Ιδρύµατος και γ) τεκµηριώνεται και αναλύεται σαφώς στην πρόταση η αναγκαιότητα και το
κόστος της σχετικής απασχόλησης. Ειδικότερα, ένα µέλος ∆.Ε.Π / Ε.Π ή προσωπικό άλλης
κατηγορίας, στο οποίο έχει γίνει ορισµός και ανάθεση δύναται να αποζηµιωθεί ως αρµόδιος
επόπτης / επιβλέπων, για τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων αναφοράς / αξιολόγησης, που θα
αποτυπώνουν την πορεία και τις δράσεις παρακολούθησης / εποπτείας / επίβλεψης /
αξιολόγησης των ασκουµένων σπουδαστών. Η αποζηµίωση σε κάθε περίπτωση πρέπει να
είναι ανάλογη της παροχής υπηρεσίας που προσφέρεται, ενώ πρέπει επίσης να αποδεικνύεται
µε συγκεκριµένα παραδοτέα.
Κωδικός
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Αποζηµιώσεις Φορέων Παροχής Πρακτικής Άσκησης
Στα πλαίσια της αποτελεσµατικότερης παρακολούθησης και εποπτείας του έργου της
Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται οι αποζηµιώσεις των
επιβλεπόντων από το φορέα παροχής της πρακτικής άσκησης (στελέχη των παραγωγικών
φορέων, στους οποίες οι φοιτητές πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση). Η
αποζηµίωση του επιβλέποντα από το φορέα παροχής της πρακτικής άσκησης σε κάθε
περίπτωση πρέπει να είναι ανάλογη της παροχής υπηρεσίας που προσφέρεται, ενώ πρέπει
επίσης να αποδεικνύεται µε συγκεκριµένα παραδοτέα (ενδεικτικά για παράδειγµα
προγραµµατισµός και αναλυτική περιγραφή της εργασίας που αναλαµβάνει ο ασκούµενος
φοιτητής, έκθεση επίβλεψης και επίδοσης του ασκούµενου φοιτητή κ.λ.π).

Αµοιβές υποστήριξης του έργου
Αφορά αµοιβές για την υποστήριξη του έργου.
Σηµειώνονται τα ακόλουθα:
• Ο υπολογισµός των αποζηµιώσεων πρέπει να βασίζεται σε παραστατικά στοιχεία και
υπόκειται στους περιορισµούς των αµοιβών των υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και των κείµενων
διατάξεων.
• Όσον αφορά τυχόν αποζηµιώσεις για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου,
σηµειώνεται ότι, στην υποβληθείσα πρόταση θα πρέπει να υπάρχει σαφής και
τεκµηριωµένη αναφορά της αναγκαίας απασχόλησης για τη διοικητική και τεχνική
υποστήριξη του έργου, δεδοµένου ότι, ο δυνητικός ∆ικαιούχος θα πρέπει να εξασφαλίζει,
από την τεχνογνωσία και το προσωπικό που ήδη διαθέτει, την κατάλληλη και επαρκή
στελέχωση του έργου για την απρόσκοπτη διαχείριση, διοίκηση και παρακολούθηση της
πράξης.

Αποζηµιώσεις Εξωτερικών Συνεργατών - Επεξεργασίες από τρίτους
Αφορά αποζηµιώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων για την υλοποίηση φυσικού αντικειµένου
/ παραδοτέων έργου συναφούς µε τις προτεινόµενες δράσεις της Πράξης, στα οποία
ανατίθεται η υλοποίηση σχετικού έργου παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διαδικασίες και
τους όρους που θέτει η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων των
εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στον ανταγωνισµό και στις δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών.

Αποζηµιώσεις ασκουµένων φοιτητών
Η αποζηµίωση που καταβάλλεται σε φοιτητή ασκούµενο, κατά τη διάρκεια της
πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 340 ευρώ
ανά µήνα πρακτικής άσκησης (για ωράριο άσκησης που καλύπτει τουλάχιστον 20 ηµέρες το
µήνα - εφεξής «πλήρες ωράριο») για το συνολικό χρόνο Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτός
ορίζεται στη σχετική απόφαση θεσµοθέτησης από το συγκεκριµένο Τµήµα, από το οποίο
προέρχεται ο φοιτητής.
Στις περιπτώσεις που η πρακτική άσκηση διενεργείται στο εξωτερικό (εκτός Ελλάδος),
διευκρινίζεται ότι αυτή χρηµατοοδτείται, µόνο εφόσον πραγµατοποιείται σε κράτος – µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποζηµιώνεται µε ποσό που δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά
µήνα πρακτικής άσκησης για το συνολικό χρόνο Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτός ορίζεται στη
σχετική απόφαση θεσµοθέτησης από το συγκεκριµένο Τµήµα, από το οποίο προέρχεται ο
φοιτητής.
Σηµειώνεται ότι, η ασφάλιση των ασκούµενων φοιτητών έναντι ατυχήµατος είναι
υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης και επιλέξιµη δαπάνη.

Κωδικός
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∆απάνες µετακινήσεων απασχολουµένων
Περιλαµβάνονται δαπάνες µετακινήσεων για την εποπτεία / επίβλεψη των ασκουµένων στον
τόπο Πρακτικής Άσκησης και για τις επαφές τους µε τους εργοδότες, καθώς και για
περιορισµένου αριθµού συναντήσεις µε δυνητικούς εργοδότες.
Περιλαµβάνονται, επίσης, δαπάνες µετακινήσεων που έχουν σχέση µε την πράξη, όταν αυτό
επιβάλλεται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράµµατος.
Τυχόν δαπάνες µετακινήσεων των απασχολούµενων στο έργο πέραν των προαναφεροµένων
(για παράδειγµα συµµετοχή σε σχετικά συνέδρια, ηµερίδες, συναντήσεις εργασίας ή
συνεργασίας) δύναται να είναι επιλέξιµες, µόνο εφόσον, πραγµατοποιούνται για την
υποστήριξη της υλοποίησης του έργου.
Σε κάθε περίπτωση δαπάνες µετακινήσεων δύναται να θεωρηθούν επιλέξιµες εφόσον α)
τεκµηριώνεται η σκοπιµότητά τους και η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του έργου και
την επίτευξη των στόχων του έργου, καθώς και η προστιθέµενη αξία που παρέχουν σε αυτό
και β) υπάρχουν σχετικά έγγραφα που τεκµηριώνουν την υλοποίησή τους (ενδεικτικά για
παράδειγµα εκθέσεις αναφοράς, βεβαιώσεις επιτόπιων επισκέψεων, πρωτόκολλα συναντήσεων
κ.λ.π), καθώς και την ανάλυση των σχετικών δαπανών.

Προµήθεια – Συντήρηση Εξοπλισµού/ Λογισµικού
Αφορούν περιορισµένες δαπάνες για προµήθεια ή αναβάθµιση λογισµικού, προµήθεια
hardware, καθώς επίσης και για αναλώσιµα για τη συντήρηση εξοπλισµού/ λογισµικού που
υποστηρίζουν την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Πρακτικής Άσκησης.
Όλες οι
παραπάνω δαπάνες δύναται να θεωρηθούν επιλέξιµες, µόνο εφόσον τεκµηριώνεται αναλυτικά
η αναγκαιότητά τους, ενώ θα πρέπει να είναι περιορισµένες, δεδοµένης της χρηµατοδότησής
τους σε ήδη ενταγµένες και εκτελεσθείσες πράξεις.

Έντυπα και γραφική ύλη - Αναλώσιµα και πολλαπλές εκτυπώσεις
Αφορά στην προµήθεια έντυπου υλικού (χαρτιά, τετράδια, κλπ.), γραφικής ύλης, δισκετών
και CDs που θα διευκολύνουν την υλοποίηση των στόχων της Πράξης.
Επίσης αφορούν α) στην αγορά αναλωσίµων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της
πράξης και β) στα έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων, εντύπων, φυλλαδίων, κτλ., που έχουν
εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου για την υλοποίηση φυσικού αντικειµένου συναφούς µε την
πράξη.

Άλλες δαπάνες
Αφορά λοιπές δαπάνες, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά
τεκµηριώνονται µέσα στην υποβαλλόµενη προς χρηµατοδότηση πρόταση ως αναγκαίες στα
πλαίσια υλοποίησης της πράξης της Πρακτική Άσκησης.
∆εν είναι επιλέξιµα λειτουργικά έξοδα του δυνητικού δικαιούχου όπως ∆ΕΗ, ΟΤΕ, υλικά
καθαριότητας κλπ.
Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε υποβαλλόµενη πρόταση θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη
µέριµνα και να δίδεται έµφαση για την υλοποίηση και την ενίσχυση δράσεων δηµοσιοποίησης
και προβολής του έργου µε σαφή αναφορά / ανάλυση στο φυσικό αντικείµενο του έργου των
προβλεπόµενων δράσεων προβολής, όπως αυτό αναλύεται ανωτέρω στο φυσικό αντικείµενο
των προκηρυσσόµενων πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Έµµεσες δαπάνες
Οι έµµεσες δαπάνες είναι επιλέξιµες στη βάση επιλογών απλοποιηµένου κόστους. Στην
απόφαση ένταξης θα προσδιορίζονται οι άµεσες δαπάνες που θα χρησιµοποιηθούν ως βάση
Κωδικός
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υπολογισµού των έµµεσων δαπανών καθώς και το εφαρµοζόµενο ποσοστό για τον
υπολογισµό τους (βλ. άρθρο 25, παρ. Α, της υπ’αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ713/31-7-15 Υπουργικής
Απόφασης).
5.
5.1

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020.
Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατοµικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:
5.1.1

αφ ενός τα στελέχη του ∆ικαιούχου για συµπλήρωση δελτίων και

5.1.2

αφετέρου ο νόµιµος
χρηµατοδότησης

εκπρόσωπος

του

∆ικαιούχου

για

υποβολή

αιτήσεων

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση
logon.mnec.gr.
Εάν ο ∆ικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα
πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύµφωνα µε τις οδηγίες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση logon.mnec.gr, πριν την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης.
Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και µόνο η αίτηση
χρηµατοδότησης υποβάλλεται υπογεγραµµένη στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» στη διεύθυνση Κοραή 4,
Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 1ος όροφος, ώρες 10.00 – 16.00. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να
υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία
αποστολής.
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης έως την 30η
Οκτωβρίου 2015.
∆εν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηµατοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσµιών και
αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
5.2

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αίτησης
χρηµατοδότησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
(i)

Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.

(ii)

Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π), οδηγίες για την συµπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται
στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης συµπληρώνεται από το δικαιούχο
µόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(iii)

Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και
των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.

(iv)

Στοιχεία που τεκµηριώνουν την αρµοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.

(v)

Στοιχεία που τεκµηριώνουν τη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή
ικανότητα του δικαιούχου (συνηµµένο υπόδειγµα).
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(vi)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ µε αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου για
όλες τις δράσεις της προτεινόµενης πράξης, καθώς και τεκµηρίωση της πλήρωσης των
κριτηρίων ένταξης πράξεων:
Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης
Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου
Γ. Σκοπιµότητα πράξης
∆. Ωριµότητα
όπως εξειδικεύονται στο σχετικό έγγραφο που επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση.

(vi) ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ (σε µορφή .xls), στο οποίο θα αποτυπώνεται
αναλυτικά ο προϋπολογισµός της πράξης ανά δράση και Υποέργο.

6.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο, η διαδικασία για την ένταξη των
πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:
6.1.

Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ σε δύο
στάδια:
Α’ Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιµότητα πρότασης
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την εγκεκριµένη µεθοδολογία και τα εγκεκριµένα κριτήρια από
την Επιτροπή Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την παρακάτω µεθοδολογία :

Άµεση Αξιολόγηση
Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς. Η προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου, από την αρµόδια διαχειριστική
αρχή, ορίζεται µέχρι εξήντα (60) µέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προτάσεων από τους δικαιούχους (παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014).
6.2.

Υποβολή και εξέταση ενστάσεων.
Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρµόδια ∆Α σχετικά µε τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη ηµέρα της
κοινοποίησης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης, ήτοι:
α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης
β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης.
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Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και ενυπόγραφη από το ∆ικαιούχο και όπου
απαιτείται υπογεγραµµένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον
είναι διαφορετικός φορέας από τον δικαιούχο.
Η ∆Α πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόµενες ενστάσεις. Τα αποτελέσµατα της
εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάµενο της ∆Α και κοινοποιούνται στους
δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών
και αναρτώνται στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια.
Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριµελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία
συγκροτείται µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆Α, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης. ∆εν µπορούν να συµµετέχουν στην
τριµελή επιτροπή ούτε σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, στελέχη της
∆Α που συµµετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριµένης πρότασης την οποία αφορά
η ένσταση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν
την απαιτούµενη ανεξαρτησία, µέσω της υποβολής δήλωσης µη σύγκρουσης συµφερόντων.
Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά τα αποτελέσµατα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, η ∆Α
προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.
Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης:
Στην περίπτωση εφαρµογής άµεσης αξιολόγησης, εφόσον γίνει αποδεκτή η ένσταση η πρόταση,
επιλέγεται για χρηµατοδότηση µε βάση τη σειρά υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησής και
µέχρι εξαντλήσεως της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης.
Σε αυτή την περίπτωση η ∆Α εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ένταξης της πράξης.
6.3.

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Τοµεακών
ΕΠ του ΕΚΤ σε συνέχεια προηγούµενης θετικής εισήγησης του προϊσταµένου της
∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ.

6.4.

∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π. του τίτλου των πράξεων που
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.

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 κ. Βασιλική Βαλιάνου,
τηλέφωνο 210 3278008, e-mail: kvalian@epeaek.gr και στον κ. Βασίλη Ατλαµάζογλου,
τηλέφωνο 210 3278105, e-mail: vatlam@epeaek.gr.

7.2.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,
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, δεικτών παρακολούθησης φυσικού
αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για
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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.
Ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Γεώργιος Ιωαννίδης

Συνηµµένα:
1. Παράρτηµα Ι: Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων
2. Παράρτηµα ΙΙ: Προσβασιµότητα ΑΜΕΑ
3. Παράρτηµα IΙΙ: Ειδικές Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων Πράξεων ΕΚΤ, για τη συλλογή δεδοµένων
µεµονωµένων συµµετεχόντων / microdata.
Τα παρακάτω συνηµµένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.
4. Υπόδειγµα Αίτησης χρηµατοδότησης
5. Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και οδηγίες συµπλήρωσης
6. Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης
7. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης
8. Υποδείγµατα που τεκµηριώνουν τη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή ικανότητα
του δικαιούχου (συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού για την εκτίµηση της διαχειριστικής
ικανότητας δυνητικών δικαιούχων).
9. Απογραφικό ∆ελτίο Εισόδου Συµµετεχόντων ΕΚΤ
10. Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα
του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης» (υπ’αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015).

Εσωτερική διανοµή:
•

Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ

•

Προϊστάµενο ΕΥ∆

•

Προϊστάµενο Υποδιεύθυνσης Τοµέα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθησης»

•

Μονάδες Α, Α2.1, Β2.3, Γ
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Πίνακας αποδεκτών

Κωδικός
Πρόσκλησης:
Ε∆ΒΜ 08

1

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσ/νίκης

2

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

3

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

4

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

5

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

6

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

7

Τ.Ε.Ι Αθήνας

8

Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας

9

Τ.Ε.Ι ∆υτικής Μακεδονίας

10

Τ.Ε.Ι Πειραιά

11

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

12

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας

13

Πανεπιστήµιο Πειραιώς

14

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

15

Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών

16

Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αναλαµβάνουν την τήρηση
των παρακάτω υποχρεώσεων :
1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i)

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και
ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις,
την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση και την προσβασιµότητα Ατόµων µε
Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της πράξης και των επί µέρους υποέργων και
ιδίως τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών
ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά
αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών
ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την
αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από
το ΕΠ).

Στις περιπτώσεις πράξεων µε υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του
προϋπολογισµού τους γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο Π∆Ε ο
προϋπολογισµός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των
προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράµµατος, ο
προϋπολογισµός της πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο Π∆Ε, µετά
από σχετικό αίτηµα της ∆Α ή του ΕΦ προς τη ∆∆Ε.
Η ανάληψη της κύριας νοµικής δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί τις χρονικές προθεσµίες που
προβλέπονται από το ισχύον Θεσµικό Πλαίσιο. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού
ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί µετά από προειδοποιητική επιστολή της ∆Α και την
άπρακτη παρέλευση τριών µηνών. Η παραπάνω προθεσµία ισχύει µε την επιφύλαξη
δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω
ανωτέρας βίας.
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να
επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου από τη ∆Α και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης
διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, αλλά και την ανάκληση της
απόφασης ένταξης της πράξης.
(ii) Να διασφαλίζουν το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα
µέτρα για το σκοπό αυτό, µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και
συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο
φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται µε το δικαιούχο αυτής.
(iii) Να λαµβάνουν έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ)
για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Στις
περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται µε ίδια µέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει
σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα πριν την υπογραφή του, και να
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υποβάλλει αίτηµα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων,
ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας.
(iv) Να ενηµερώνουν έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ)
σχετικά µε την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες
για την υλοποίησή της και να αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική
και οικονοµική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.
(v) Να πραγµατοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τα δεδοµένα και έγγραφα των πράξεων που
υλοποιούν και ειδικότερα τα δεδοµένα και έγγραφα προγραµµατισµού και υλοποίησης που
απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση
πράξεων και γενικότερα τη διαδροµή ελέγχου των πράξεων.
(vi) Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν
στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις
και να πραγµατοποιούν διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστηµάτων του µε το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ
για την αυτόµατη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.
(vii) Να εφαρµόζουν το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα µε το επίπεδο
εµπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.
(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να έχουν εγκατεστηµένο σύστηµα (είτε του
φορέα τους είτε να έχουν πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστηµα) συλλογής,
επεξεργασίας, αποθήκευσης και µεταβίβασης δεδοµένων δεικτών, συµπεριλαµβανοµένων των
δεδοµένων για µεµονωµένους συµµετέχοντες (microdata), όπου απαιτείται, προκειµένου
αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδοµένων των συµµετεχόντων και
αφετέρου η έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τα εν λόγω στοιχεία.
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και
αποθήκευση των δεικτών και των δεδοµένων µεµονωµένων συµµετεχόντων (microdata) και
στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους
των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ∆οµές φροντίδας παιδιών κα).
3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να λειτουργούν µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον
αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του
τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, καθώς και να εφαρµόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου
των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και κανονικότητά τους.

(ii)

Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι
δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης, µέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης
∆απανών.

(iii)

Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) και στην Αρχή Πιστοποίησης, µετά την
ολοκλήρωση της πράξης
α) στοιχεία για τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των
διατιθέµενων πόρων.
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β) επικαιροποιηµένη χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τον προσδιορισµό των καθαρών εσόδων
για τα έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισµό των καθαρών εσόδων
εφαρµόζεται η εν λόγω µέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισµός των καθαρών εσόδων του βασίζεται
στη µέθοδο του κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια
προσαρµογή στο ποσοστό χρηµατοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση πληρωµής που
υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειµενικά δυνατή η εκ των προτέρων
εκτίµηση των εσόδων, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα
καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή της έως την
προθεσµία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως µε το ποια
χρονική στιγµή προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άµεσα έσοδα µόνο κατά την υλοποίησή της, τα
οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιµη
δαπάνη της πράξης µειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν άµεσα κατά τη
διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωµής που υποβάλλει ο
δικαιούχος.
4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i)

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, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά
όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να
διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της
πράξης, εφόσον ζητηθούν.
5. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i)

Να αποδέχονται τη συµπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δηµοσιοποιεί
η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ) στη διαδικτυακή πύλη
www.espa.gr, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν.
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονοµασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη
της πράξης, ηµεροµηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ηµεροµηνία πράξης, συνολική
επιλέξιµη δαπάνη, ποσοστό συγχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη
ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της κατηγορίας παρέµβασης της πράξης.

(ii) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII του
Κανονισµού 1303/2013 και ειδικότερα:
α)

Να αναρτούν προσωρινή πινακίδα, σηµαντικού µεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων
υποδοµής ή κατασκευών σε ορατό σηµείο από το κοινό, µε συνολική δηµόσια δαπάνη
άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β)

Να τοποθετούν µόνιµη αναµνηστική πλάκα ή πινακίδα σηµαντικού µεγέθους, σε σηµείο
εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών µηνών από την ολοκλήρωση του έργου
υποδοµής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώµατου) αντικειµένου, µε συνολική
δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
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Οι αναµνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισµό 821/2014, αναγράφουν την ονοµασία
και τον κύριο στόχο του, το έµβληµα της ένωσης µαζί µε την αναφορά στην Ένωση, και
το Ταµείο ή τα Ταµεία που στηρίζουν το έργο.
γ)

Να λειτουργούν διαδικτυακούς τόπους, στους οποίους θα αναρτούν στοιχεία της πράξης,
όπως σύντοµη περιγραφή, ανάλογης µε το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και
αποτελέσµατα, επισηµαίνοντας τη χρηµατοδοτική στήριξη από την Ένωση.

δ)

Να τοποθετούν αφίσες µε πληροφόρηση σχετικά µε την πράξη, σε πράξεις που δεν
εµπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.

ε)

Να ενηµερώνουν τους συµµετέχοντες σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ,
και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή Ταµείο Συνοχής, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότησή
της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού
προγράµµατος. Η εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο
πιστοποιητικό που χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο
πλαίσιο αυτό.

στ) Να εξασφαλίζουν ότι οι συµµετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενηµερωµένοι για την
υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για
την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση µιας πράξης και το οποίο
απευθύνεται στο κοινό ή στους συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένων των
πιστοποιητικών συµµετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαµβάνει δήλωση ότι η πράξη
υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.
6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
(i)

Να τηρούν και να ενηµερώνουν φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην
εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της,
συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων/εντύπων που απαιτούνται σε πράξεις ΕΚΤ για τη
συλλογή δεδοµένων µεµονωµένων συµµετεχόντων σε αυτές, όπως ερωτηµατολόγια,
υπεύθυνες δηλώσεις, κλπ που συµπληρώνουν οι συµµετέχοντες.
Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες
και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστηµα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση
πράξεων επιλέξιµης δαπάνης που δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 ∆εκεµβρίου
που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασµών στους οποίους περιλαµβάνεται η τελική
δαπάνη της ολοκληρωµένης πράξης). Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα
διατηρούνται είτε υπό τη µορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιηµένων αντιγράφων των
πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των
ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε
ηλεκτρονική µορφή.

(ii) 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 (ή
εναλλακτικά ο ΕΦ∆).
(iii) Να τηρούν τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να διατηρήσουν
το δικαίωµα της συνεισφοράς των Ταµείων:
α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την
τελική πληρωµή ή εντός της προθεσµίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων να µην επέλθει:
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9

παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής
προγράµµατος

9

αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε
µια εταιρεία ή δηµόσιο οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα

9

ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή των
όρων που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π
(ή εναλλακτικά τον ΕΦ∆) ή καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.
Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, µετά την ολοκλήρωση της
πράξης, µε διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την ∆.Α. ή τον ΕΦ∆. (Στην

περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των µακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται σε άλλο
φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της
προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία»

Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιµότητας και τους
κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ.
Σηµειώνεται ότι, ανάλογα µε το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόµενης
Πράξης, οι κάτωθι περιπτώσεις (Α΄ έως και ΣΤ΄) δύνανται να εφαρµόζονται συνδυαστικά.
(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συµπεριλαµβ. αρχαιολογικών
χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.
(1) πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιµότητας (π.χ. προσβάσιµες διαδροµές, ‘οδηγοί
τυφλών’, ράµπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη προσβάσιµων εξοπλισµών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, καθιστικά, εξοπλισµοί
παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.)
(3) πρόβλεψη σήµανσης σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ-µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια,
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κ.λπ.)
(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων
(1) πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιµότητας (σύνδεση πεζοδροµίου µε είσοδο, προσβάσιµη είσοδος,
προσβασιµότητα εσωτερικών χώρων, διαδροµές ισόπεδες ή µε ράµπες, ικανοποιητικό άνοιγµα
θυρών, ικανοποιητικό πλάτος διαδρόµων κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιµότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιµακοστάσιο κ.λπ.)
(3) πρόβλεψη προσβάσιµων χώρων υγιεινής
(4) πρόβλεψη χώρων αναµονής σε περίπτωση κινδύνου
(5) πρόβλεψη σήµανσης σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ-µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια,
γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κ.λπ.)
(6) πρόβλεψη προσβάσιµων εξοπλισµών (χαµηλά γκισέ, προσβάσιµες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.)
(Γ) Πρόσβαση στις µεταφορές
(1) πρόβλεψη προσβασιµότητας σταθµών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε

κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”)
(2) πρόβλεψη προσβασιµότητας οχηµάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα
κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιµοι χώροι υγιεινής, προσβάσιµοι θάλαµοι, προσβάσιµοι χώροι
εστίασης κ.λπ.)
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(3) πρόβλεψη προσβάσιµου εξοπλισµού (µηχανήµατα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική
πληροφόρηση κοινού, τηλεµατικές εφαρµογές, ιστοσελίδες κ.λπ.)
(4) πρόβλεψη προσβάσιµων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑµεΑ και ατόµων µειωµένης
κινητικότητας, διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων αναγκών κ.λπ.)
(∆) Πρόσβαση στις υπηρεσίες
(1)
δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνοµα από άτοµα µε αναπηρία (π.χ. άτοµα σε
αναπηρικό αµαξίδιο ή, άτοµα τυφλά ή κωφά ή µε λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων
εξυπηρέτησης ατόµων µε αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιµων ετικετών σε προϊόντα, πρόβλεψη
διάθεσης αναπηρικού αµαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτοµα δυνάµενα να διανύσουν
µικρές µόνο αποστάσεις, πρόβλεψη παραγγελίας µέσω προσβάσιµης ιστοσελίδας και παράδοσης
εµπορευµάτων κατ’ οίκον, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων µέσω SMS/ e-mail/ τηλέφωνου κ.λπ.) ή
πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαµέσων’ (πχ. διερµηνείας στη νοηµατική, συνοδείας τυφλών
ατόµων κ.λπ.)
(2)
πρόβλεψη προσβάσιµων, στα άτοµα µε αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούµενων], διαδικασιών
υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιµο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης µέσω
συγκεκριµένης υπηρεσίας κ.λπ.).

(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
(1) συµµόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών µε τις
Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility
Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισµού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο µεσαίο
επίπεδο

προσβασιµότητας

“ΑΑ”,

ενώ

συνίσταται

η

συµµόρφωση

στο

ανώτατο

επίπεδο

προσβασιµότητας “ΑΑΑ”
(2) στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών που
προορίζονται για χρήση κυρίως µέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα
τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαµβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση ∆ιαδικτυακού
Περιεχοµένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C
(3) σε περίπτωση λογισµικού user agents, δηλαδή λογισµικού που αναλαµβάνει να συλλέξει, εξάγει και
διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τα περιεχόµενα του Ιστού, συνιστάται να λαµβάνονται
υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιµότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines
2.0) του W3C
(4) σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχοµένου Ιστού, συνιστάται να
λαµβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιµότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring
Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C
(5) σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία
διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόµατοι πωλητές, κιόσκια
πληροφόρησης κ.λπ.) είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού
Σχεδιασµού»
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(6) σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συµβατότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και συστηµάτων µε
διαδεδοµένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούν τα ΑµεΑ (π.χ.
αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήµατα αλληλεπίδρασης, µεγεθυντές οθόνης).

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση
(1) πρόβλεψη προσβάσιµων µορφών διάδοσης πληροφορίας - πληροφόρησης (όπως προσβάσιµες
ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή Braille,
έντυπα µε µεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, DVD µε πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερµηνείας
στη νοηµατική, κ.λπ.)
(2) πρόβλεψη προσβασιµότητας πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιµων κτιριακών
υποδοµών ως περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”,
προσβάσιµων εντύπων και εξοπλισµού, διερµηνείας στη νοηµατική κ.λπ.)

Σχετικό θεσµικό πλαίσιο και πρότυπα για την προσβασιµότητα σε ΑµεΑ
Οι παρακάτω αναφορές αφορούν στο βασικό ισχύον θεσµικό πλαίσιο, το οποίο ανάλογα µε τη φύση
της πράξης ισχύει ταυτόχρονα µε τυχόν ισχύον ειδικό θεσµικό πλαίσιο και προδιαγραφές (π.χ. ειδική
νοµοθεσία/ προδιαγραφές για τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, εκπαιδευτήρια, αθλητικές
εγκαταστάσεις κ.λπ.).

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον

Α.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων
µε αναπηρίες”
Α.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και

σχετικές εγκύκλιοι ΥΠΕΚΑ: Εγκύκλιος 9 µε

Α.Π.οικ.29467/13.06.2012 “∆ιευκρινίσεις για την υποβολή µελέτης προσβασιµότητας για ΑµεΑ
η οποία απαιτείται να εµπεριέχεται στις µελέτες που θα υποβάλλονται κατά την εφαρµογή του
Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού Ν.4067 (ΦΕΚ 79/Α/2012)”, Εγκύκλιος ΑµεΑ µε Α.Π.οικ
42382/16.07.2013 “ ∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδοµικού
Κανονισµού (Ν.4067/2012), που αφορά στις ειδικές ρυθµίσεις για την προσβασιµότητα
ΑµεΑ/εµποδιζόµενων ατόµων και Απόφαση ΥΠΕΚΑ µε Αριθ. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β/
15.10.2013 “∆ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες
απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας.”

Α.3. Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ
Α.4. Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β’ “Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση
ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών”,
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Α.5. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1052758/1451/Β0010 (1)/2012 ΦΕΚ
1411 Β’ “Συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792 Β΄) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών”,
Α.6. Απόφαση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. 28492/2009 ΦΕΚ 931 Β’ “Καθορισµός των
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των
παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και
ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και

κάθε άλλη αναγκαία

λεπτοµέρεια”.
(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων

Β.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων
µε αναπηρίες”
Β.2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ
(Γ) Πρόσβαση στις µεταφορές

Γ.1. Κανονισµοί (ΕΕ) µε αρ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010 και 181/2011 για τα
δικαιώµατα των επιβατών
Γ.2. Κανονισµός (EE) µε αρ. 1300/2014 της 18ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε τις τεχνικές
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιµότητα του σιδηροδροµικού συστήµατος
της Ένωσης για τα άτοµα µε αναπηρία και άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα
Γ.3. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων
µε αναπηρίες”
Γ.4. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ”
Γ.5. Οδηγίες Σχεδιασµού ΥΠΕΚΑ
(∆) Πρόσβαση στις υπηρεσίες:

∆.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων
µε αναπηρίες”
∆.2. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 “Οργανισµός φιλικός σε πολίτες µε αναπηρία –Απαιτήσεις και
συστάσεις”
(Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα

Ε.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων
µε αναπηρίες”
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Ε.2. N. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”
Ε.3. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης”
Ε.4. Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού WCAG 2.0
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)
Ε.5. Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση ∆ιαδικτυακού Περιεχοµένου από Κινητές Συσκευές,
έκδοση 1.0 (http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά)
Ε.6. Οδηγίες Προσβασιµότητας για User Agents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ Αγγλικά)
Ε.7.

Οδηγίες

Προσβασιµότητας

για

Συγγραφή

Περιεχοµένου

Ιστού

ΑΤAG

2.0

(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά)

(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση

ΣΤ.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων
µε αναπηρίες”-άρθρα 2, 9 και 21 της Σύµβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ
Οι δικαιούχοι πράξεων ΕΚΤ υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα
πρόσκληση και σύµφωνα µε το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης των ∆εικτών για τη συλλογή
δεδοµένων που αφορούν στον κάθε συµµετέχοντα των πράξεών τους, τόσο κατά την ηµέρα εισόδου
σε αυτές, η οποία είναι η ηµέρα έναρξης της υλοποίηση της πράξης (δείκτης εκροών) όσο και κατά
την έξοδό του από αυτές (δείκτης αποτελέσµατος).
Τα εν λόγω δεδοµένα καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστηµα είτε από τους συµµετέχοντες είτε από
τους δικαιούχους ή και από τους φορείς υλοποίησης ή και παρόχους των υπηρεσιών τη στιγµή της
συλλογής τους.
Η καταχώρηση των στοιχείων δύνανται να γίνει είτε σε εγκατεστηµένο σύστηµα του δικαιούχου είτε
σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστηµα, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι δικαιούχοι, οι φορείς
υλοποίησης ή πάροχοι των υπηρεσιών και οι συµµετέχοντες / ωφελούµενοι, ανάλογα µε το επίπεδο
επιλογής της καταχώρησης δεδοµένων.
Στο ηλεκτρονικό σύστηµα, στο οποίο θα καταχωρούνται τα δεδοµένα των συµµετεχόντων /
ωφελουµένων, θα υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας τους, αποθήκευσης και διαβίβασής τους στο
ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο συλλογής των δεδοµένων των
συµµετεχόντων / ωφελουµένων βρίσκονται στο Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης των ∆εικτών που
είναι αναρτηµένο στη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.espa.gr/el/Pages/NPPdeiktes.aspx.
Οι δικαιούχοι δύνανται να απευθυνθούν στα άτοµα και στα τηλέφωνα που δηλώνονται στην
πρόσκληση για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά µε τα δεδοµένα των συµµετεχόντων / ωφελουµένων
των πράξεών τους.
Τα δεδοµένα των συµµετεχόντων / ωφελουµένων που θα πρέπει να συλλέγονται και να
καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστηµα είναι αυτά που περιλαµβάνονται στο «Απογραφικό ∆ελτίο
Ωφελουµένου κατά την είσοδο στην πράξη», το οποίο συµπεριλαµβάνεται στα συνηµµένα της
πρόσκλησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr, και στο «Απογραφικό ∆ελτίο Ωφελουµένου
κατά την έξοδο από την πράξη», το οποίο θα δοθεί στο ∆ικαιούχο µετά από την οριστικοποίησή του
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες.
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