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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) 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

3. Σνπο Καλνληζκνχο 1303/2013 θαη 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, 

4. 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,  

5. 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, 

6. Σν Π.Γ. 70/2015 (ΦΔΚ 114/η.Α’/22-09-2015) «Μεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ», 

7. Σν Π.Γ. 73/2015 (ΦΔΚ 116/η.Α’/23-09-2015) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ», 

8. Σε µε αξ. πξση. 34681/27-03-2015 (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», 

9. Σηο απφ 01-07-2015, 18-11-2015, 30-12-2015 θαη 3-2-2016απνθάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε ε κεζνδνινγία, ε 

δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ Δ.Π., θαζψο θαη ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο. 

10. Σε κε αξ. πξση. 81986/ΔΤΘΤ712/31-07-2015 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», 

11. Σε µε αξ. πξση. 6371/ΔΤΘΤ 72/20-1-2015 δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Θεζµηθήο Τπνζηήξημεο (ΔΤΘΤ) ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 

µε ζέµα ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξµνγή δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4314/2014, 

12. Σν Π.Γ. 4/2002 (ΦΔΚ 3/14.1.2002) «Δθηέιεζε ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο – 

ζηήξημεο θαη δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ».  

13. Σν  Π.Γ. 60 πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

14. Σν κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 179/3-2-2016Τ.. ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο 

Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΚΣ. 
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ηελ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Σνκέα 

Παηδείαο θαη  

ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν, 

σο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπογηα ηελςποβολή πποηάζευν έπγυν (ππάξευν), 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ Αμφλσλ 

Πξνηεξαηφηεηαο 10, 11, θαη 12 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

1.1. Κάζε δηθαηνχρνο κπνξεί λα ππνβάιεη κία πξφηαζε ζηελ νπνία είλαη δπλαηφ λα 

πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο φπσο νη παξαθάησ: 

Η ππνζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ (ελδεηθηηθά: 

ζπληήξεζε θηηξίνπ, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηεο πιηθνχ, παξνρή ππεξεζηψλ 

θιπ). Δπίζεο, αλαβάζκηζε/βειηίσζε ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο κέζσ ππεξεζηψλ 

θαη πξνκεζεηψλ (ελδεηθηηθά: αλαβάζκηζε δηθηχνπ, ζπλδξνκέο ζε ςεθηαθέο 

βηβιηνζήθεο, πξνκήζεηα ή παξαγσγή εληχπσλ θιπ). 

Ηαλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ζηειερψλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ κέζσ 

δηνξγάλσζεο ή ζπκκεηνρήο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα, ηερληθέο 

ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα, forum θαη γεληθά εθδειψζεηο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο. 

Καιχπηνληαη δαπάλεο κίζζσζεο ρψξνπ θαη παγίσλ, δηακφξθσζεο ρψξνπ, 

κεηαθηλήζεσλ, εθηππψζεσλ, παξνρήο γεπκάησλ θαη ηξνθνδνζίαο, πξνκήζεηαο 

απαξαίηεηνπ πιηθνχ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Οηκεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γηα ηηο ππεξεζηαθέο 

αλάγθεο. Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο κεηαθίλεζεο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, κε 

φια ηα κέζα (αεξνπιάλν, πινίν, ηξέλν, ΚΣΔΛ, Ι.Υ., ηαμί θιπ.), δηακνλήο θαη εθηφο 

έδξαο απνδεκίσζεο, θαζψο επίζεο θαη ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ κεηαθηλνχληαη ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Οη κεηαθηλήζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα δηεμαγσγή ειέγρσλ, επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ, 

παξαθνινχζεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ 

πινπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε πξάμεσλ, ζπκκεηνρή ζε 

ζπλαληήζεηο εξγαζίαο, ζπλφδνπο, επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο, εκεξίδεο, 

ζπλεδξηάζεηο, ζεκηλάξηα, forum, ζπκκεηνρή ζε ηερληθέο ζπλαληήζεηο θαη 

ζπλαληήζεηο εξγαζίαο, θιπ. 

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ησλ δηθαηνχρσλ ζην 

πιαίζην ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ελεξγεηψλ για σπονικό διάζηημα δύο (2) εηών. 

1.2. Κάζε 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 

ηνπδηθαηνχρνπ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 115 παξ. 2 θαη Παξάξηεκα ΥΙΙ 

ηνπΚαλ. (ΔΔ) 1303/2013. 
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1.3. Κάζε 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. 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ  

2.1 Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηνλ αθφινπζν εηδηθφ 

ζηφρν θαη θαηεγνξίεο πεξηθέξεηαο αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο. 

 

Πίνακαρ 1 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :Αλάπηπμε 

ΑλζξψπηλνπΓπλακηθνχ Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε 
ΚΧΓ.  3 

ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ:CCI 2014GR05M9OP001 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ :Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
ΚΧΓ.  10 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ:- ΚΧΓ.  - 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: - ΚΧΓ.  - 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: 

Δλίζρπζεησλζπζηεκάησλθαηησλ

δηαδηθαζηψλδηνίθεζεοθαηεθαξκν

γήοηνπΔΠ 

ΚΧΓ. i 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: 

Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 

ΚΧΓ.  

1 

Μεηάβαζε 2 

Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 
3 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε 
ΚΧΓ.  3 

ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: CCI 2014GR05M9OP001 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ : Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΧΓ.  11 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: - ΚΧΓ.  - 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: - ΚΧΓ.  - 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: 

Δλίζρπζεησλζπζηεκάησλθαηησλ

δηαδηθαζηψλδηνίθεζεοθαηεθαξκν

γήοηνπΔΠ 

ΚΧΓ. i 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: Μεηάβαζε ΚΧΓ.  2 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε 
ΚΧΓ.  3 

ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: CCI 2014GR05M9OP001 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ : Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ 

ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΚΧΓ.  12 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: - ΚΧΓ.  - 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: - ΚΧΓ.  - 

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: 

Δλίζρπζεησλζπζηεκάησλθαηησλ

δηαδηθαζηψλδηνίθεζεοθαηεθαξκν

γήοηνπΔΠ 

ΚΧΓ. i 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: 
Πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο 
ΚΧΓ.  3 

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: Α.Π: ΣΑΜΔΙΟ: ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 

3 10, 11, 12 ΔΚΣ  

ΚΩΓ.  ΟΝΟΜΑΙΑ  
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ (γηα 

ΔΚΣ, ΔΣΠΑ) 
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ  

    ΤΝΟΛΟ 

 12105 

Δικαιούσοι , θοπείρ 
ππάξεων  πος 
ςποζηεπίδονηαι 

 Αξηζκφο 
 Λιγόηεπο 
ανεπηςγμένερ 
πεπιθέπειερ 

2  12105 

Δικαιούσοι , θοπείρ 
ππάξεων  πος 
ςποζηεπίδονηαι 

 Αξηζκφο Μεηάβαζε 

 12105 

Δικαιούσοι , θοπείρ 
ππάξεων  πος 
ςποζηεπίδονηαι 

 Αξηζκφο 
Πεπιζζόηεπο 
ανεπηςγμένερ 
πεπιθέπειερ 

 

Πίνακαρ 3: Γείκηερ αποηελέζμαηορ  

Δ.Π: Α.Π. ΣΑΜΔΙΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 

    

ΚΩΓ.  ΟΝΟΜΑΙΑ  
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

(γηα ΕΚΤ, 

ΕΤΠΑ) 

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ  

ΑΔΑ: 7ΥΛ84653Ο7-Χ9Ε
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    ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

Σ4818 

Πνζνζηφ 

ελεξγνπνίεζεο 

ηνπ ΔΚΣ 

Πνζνζηφ 13 
Πεξηθέξεηεο    

       

 

Πίνακαρ 4: Λοιποί δείκηερ 

Λοιποί δείκηερ 

ΚΩΓ.  ΟΝΟΜΑΙΑ  
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

(γηα ΕΚΤ, 

ΕΤΠΑ) 

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ  

     

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ  

3.1 Η ζπγρξεκαηνδνηνχκελε1 δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε 

πξάμεσλ κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ηνπ ενόρ 

εκαηομμςπίος εςπώ (1.000.000,00€).Κάζε πξφηαζε πνπ ζα ππνβιεζεί 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ(500.000,00€). 

Η θαηαλνκή θαηά πεδίν παξέκβαζεο θαη δξάζε θαζψο θαη θαηεγνξία 

πεξηθέξεηαο είλαη ε αθφινπζε:  

 

Πίνακαρ 5 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ :10Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ/ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:- 

ΔΙΓΙΚΟ 

ΣΟΥΟ:ΔλίζρπζεησλζπζηεκάησλθαηησλδηαδηθαζηψλδηνίθεζεοθαηεθαξκνγήοηνπΔΠ 

Α/Α 
ΠΔΓΙΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ / 

ΓΡΑΗ  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

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

1 

121 / 1.01. Δλέξγεηεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε θαη επηζεψξεζε 

ηνπ ΔΠ 

ΛΙΓΟΣΔΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΓΜΔΝΔ 596.765 

                                           

1 όπος ζςγσπεμαηοδοηούμενε δεμόζια δαπάνε είναι ε επιλέξιμε δεμόζια δαπάνε από ηο ΕΠ για ηον ςπολογιζμό ηερ 

κοινοηικήρ ζςνδπομήρ 

ΑΔΑ: 7ΥΛ84653Ο7-Χ9Ε
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2 

121 / 1.01. Δλέξγεηεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε θαη επηζεψξεζε 

ηνπ ΔΠ 

Δ ΜΔΣΑΒΑΗ 160.335 

3 

121 / 1.01. Δλέξγεηεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε θαη επηζεψξεζε 

ηνπ ΔΠ 

ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΓΜΔΝΔ 158.047 

ΤΝΟΛΟ 915.147 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ : 11Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ/ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:- 

ΔΙΓΙΚΟ 

ΣΟΥΟ:ΔλίζρπζεησλζπζηεκάησλθαηησλδηαδηθαζηψλδηνίθεζεοθαηεθαξκνγήοηνπΔΠ 

Α/Α 
ΠΔΓΙΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ / 

ΓΡΑΗ  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

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

1 

121 / 1.01. Δλέξγεηεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε θαη επηζεψξεζε 

ηνπ ΔΠ 

Δ ΜΔΣΑΒΑΗ 65.647 

ΤΝΟΛΟ 65.647 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ : 12Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο – ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ/ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:- 

ΔΙΓΙΚΟ 

ΣΟΥΟ:ΔλίζρπζεησλζπζηεκάησλθαηησλδηαδηθαζηψλδηνίθεζεοθαηεθαξκνγήοηνπΔΠ 

Α/Α 
ΠΔΓΙΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ / 

ΓΡΑΗ  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

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

1 

121 / 1.01. Δλέξγεηεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε θαη επηζεψξεζε 

ηνπ ΔΠ 

ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΓΜΔΝΔ 
19.206 

ΤΝΟΛΟ 19.206 

 

ΑΔΑ: 7ΥΛ84653Ο7-Χ9Ε
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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 κε πξνυπνινγηζκνχο 

πνπ δε ζα μεπεξλνχλ αζξνηζηηθά ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο, δειαδή 1.000.000,00€. 

4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

4.1  Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ νξίδεηαη ε 1ε Ιαλνπαξίνπ 

ηνπ 2016. Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ 2023.  

4.2 Πξάμεηο πνπ έρνπλ πεξαησζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί πιήξσο δελ είλαη επηιέμηκεο, 

αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ εθηειεζηεί ή φρη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο. 

4.3 Ωο κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 

500.000 ΔΤΡΩ 

4.4 Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ 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». 

 

5. ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

5.1 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 Αθ’ ελφο ηα ζηειέρε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ζπκπιήξσζε δειηίσλ  θαη  

5.1.2 αθεηέξνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γηθαηνχρνπγηα 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 Δηδηθή Τπεξεζία 

ΑΔΑ: 7ΥΛ84653Ο7-Χ9Ε
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Γηαρείξηζεο Δ.Π «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» ζηε δηεχζπλζε Κνξαή 4, ΣΚ. 10564, Αζήλα,1νο φξνθνο, ηηο ψξεο 10.00-

16.00 φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο.Η πξφηαζε είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί θαη 

ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη κε εκεξνκελία ππνβνιήο ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο. 

Η ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ είλαη δπλαηή απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεοέσοηηο30/03/2016. 

∆ελ ζα γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ 

θαη αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξνεγεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 

ζην ΟΠ ΔΠΑ. 

5.3 Η ειεθηξνληθή πξφηαζε ζην ΟΠ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

(i) Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο, ππφδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε θαη βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.edulll.gr 

(ii) Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο (ΣΓΠ), νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νπνίνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Σν Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ην δηθαηνχρν κφλν ειεθηξνληθά ζην ΟΠ – ΔΠΑ. 

(iii) ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ λα πινπνηήζεη 

ηελ πξάμε. 

(iv) ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δηνηθεηηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη 

επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ (ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα). 

(v) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ γηα φιεο ηηο δξάζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο, θαζψο θαη 

ηεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο πξάμεσλ: 

Α. Πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζεο 

Β. Δλζσκάησζε νξηδφληησλ πνιηηηθψλ θαη ηήξεζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

Γ. θνπηκφηεηα πξάμεο 

Γ. Ωξηκφηεηα 

Δ. Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα 

φπσο εμεηδηθεχνληαη ζην ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε 

(vi) ρέδην/α Απφθαζεο πινπνίεζεο ππνέξγνπ µε ίδηα κέζα (ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απαηηείηαη) 

(vii) ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΠΡΑΞΗ (ζπλεκκέλν αξρείν ζε κνξθή 

.xls), ζην νπνίν ζα απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο 

αλά δξάζε θαη Τπνέξγν. 

Οη πξνηάζεηο θαη ηα απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη 

απνθιεηζηηθά µέζσ ηνπ ΟΠ. Σα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, (πιελ ηνπ Δληχπνπ Αλάιπζεο 

Κφζηνπο) ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf. 

6. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΠΡΑΞΔΧΝ 

ΑΔΑ: 7ΥΛ84653Ο7-Χ9Ε



   

 

Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΒ02 

Απ. Ενηύπος: Ε.Ι.1_1 

 
10 

 

Μεηά ηην ςποβολή ππόηαζηρ από κάθε ςποτήθιο δικαιούσο,ε δηαδηθαζία  γηα ηελ 

έληαμε ησλ πξάμεσλ ζην Δ.Π. αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα:  

6.1 Αξιολόγηζη ηηρ ππόηαζηρ 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 ηεο πξφηαζεο αθνινπζεί ηελ παξαθάησ κεζνδνινγία :  

Άμεση Αξιολόγηση  

Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απηνηειψο. Οη ππνβαιιφκελεο πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη 

κε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ππνβνιήο ηνπο ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο. 

Η πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο πξφηαζεο ελφο δηθαηνχρνπ, απφ ηελ αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή, νξίδεηαη κέρξη 

εμήληα (60) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 

απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. (παξ. 2, άξζξν 20, λ. 4314/2014) 

 

 

6.2 Τποβολή και εξέηαζη ενζηάζευν.  

Ο δπλεηηθφο δηθαηνχρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε ζηελ αξκφδηα κνλάδα ηεο ΓΑ 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. 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 Απόθαζεο Απόξξηςεο Πξόηαζεο πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηάδην Α’ (Πιεξφηεηα 

θαη επηιεμηκφηεηα) ηεο αμηνιφγεζεο  

β) ηεο Απόθαζεο Απόξξηςεο Πξόηαζεο πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηάδην Β’ (Αμηνιφγεζε 

αλά νκάδα θξηηεξίσλ) ηεο 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 ΓΑ πξσηνθνιιεί θαη εμεηάδεη φιεο ηηο ππνβαιιφκελεο ελζηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ εγθξίλνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΓΑ θαη 

θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο πνπ ππέβαιαλ ηελ έλζηαζε εληφο 

δεθαπέληε εξγάζηκσλ (15) εκεξψλ θαη αλαξηψληαη ζην Πξφγξακκα Γηαχγεηα.  

Οη ελζηάζεηο δχλαηαη λα εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, 

ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΑ, εληφο ηξηψλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο. Γελ 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηξηκειή επηηξνπή νχηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ, ζηειέρε ηεο ΓΑ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 
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δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο ηελ νπνία αθνξά ε έλζηαζε. 

Θα 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’ γίλεη 

δεθηή, ε ΓΑ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηαδίνπ Β’.  

Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε αθνξά ην ζηάδην Β’ ηεο αμηνιφγεζεο ηφηε, κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ, νη πξνηάζεηο πνπ επηιέγνληαη γηα 

ρξεκαηνδφηεζε κεηά ηελ απνδνρή ησλ ελζηάζεσλ είλαη απηέο πνπ αμηνινγήζεθαλ 

ζεηηθά αλάινγα κε ηε ζεηξά ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο κέρξη 

εμαληιήζεσο ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο 

Πξφζθιεζεο. Γηα απηέο ηηο πξνηάζεηο ε ΓΑ εηζεγείηαη ηελ έθδνζε Απόθαζεο Έληαμεο 

ηεο πξάμεο. 

6.3 Έθδνζε απόθαζηρ ένηαξηρ ηηρ ππάξηρ Δηδηθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ 

ΔΠ ηνπ ΔΚΣ ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο ζεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠ.  

6.4.  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 ζηνλ 

θ.Υξχζαλζν Κφληαξε, ηειέθσλν 2103278125, e-mail:kontaris@epeaek.gr. 

7.2 Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ,  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ», 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, δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, εμεηδίθεπζε 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ θαη άιια έγγξαθα αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

πξφηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.edulll.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. 

 

Ο Διδικόρ Γπαμμαηέαρ 

Γιασείπιζηρ Σομεακών ΔΠ ηος ΔΚΣ 

 

Γεώπγιορ Ιυαννίδηρ 

πλεκκέλα: 

mailto:kontaris@epeaek.gr
http://www.edulll.gr/
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1. Παξάξηεκα Ι: Τπνρξεψζεηο Γηθαηνχρσλ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Σα παξαθάησ ζπλεκκέλα βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.edulll.gr 

2. Τπφδεηγκα Αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο 

3. Τπφδεηγκα Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο 

4. Τπφδεηγκα Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεο 

5. Κξηηήξηα Δπηινγήο πξάμεσλ – Μεζνδνινγία αμηνιφγεζεο 

6. Τπνδείγκαηα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δηνηθεηηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη 

επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ 

7. Η 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». 

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή: 

 Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΚΣ ηνπ ΔΚΣ 

 Πξντζηάκελν ΔΤΓ 

 Πξντζηάκελν Τπνδηεχζπλζεο Σνκέα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

 Μνλάδεο Α, Α1.1, Β2.4 

 

 

 

  

http://www.edulll.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Οη δηθαηνχρνη πξάμεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα αλαιακβάλνπλ 

ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ ππνρξεψζεσλ : 

1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ  

(i) 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.  

2. 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).  

Σηηο πεξηπηώζεηο πξάμεσλ κε ππνέξγα πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ππνέξγσλ ε εγγξαθή 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο γίλεηαη ζε δύν θάζεηο. Σηελ πξώηε θάζε εγγξάθεηαη 

ζην ΠΔΕ ν πξνϋπνινγηζκόο ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ελεξγεηώλ. Εθόζνλ, ηα 

ππνέξγα ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ελεξγεηώλ νινθιεξώλνληαη εληόο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξάμεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα θύξηα 

ππνέξγα εγγξάθεηαη ζην ΠΔΕ, κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηεο ΔΑ ή ηνπ ΕΦ  πξνο ηε 

ΔΔΕ.  

Η αλάιεςε ηεο θχξηαο λνκηθήο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ρξνληθέο 

πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 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 (ή 

ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ) γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη 

ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Σηηο πεξηπηώζεηο πξάμεσλ πνπ εθηεινύληαη 

κε ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζρέδην απφθαζεο γηα ηελ 
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εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ίδηα κέζα πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ, θαη λα ππνβάιιεη αίηεκα 

εμέηαζεο γηα ηξνπνπνηήζεηο απηήο. Σηηο πεξηπηώζεηο αξραηνινγηθώλ έξγσλ, ν 

δηθαηνχρνο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε απηεπηζηαζίαο.  

(iv) Να ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά 

ηνλ ΔΦ) 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.  

(viii) 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.  

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 ή ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα 

Γηαρείξηζεο, κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ.  
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(iii) Να ππνβάιινπλ (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. (ή ελαιιαθηηθά ζηνλ ΔΦ) 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 (flatrate) 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) 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. 

5. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

(i) Να απνδέρνληαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην θαηάινγν ησλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Π. πνπ 

δεκνζηνπνηεί ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. (ή ελαιιαθηηθά ν ΔΦ) 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:  

http://www.espa.gr/
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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 (ή ελαιιαθηηθά ν ΕΦΔ). 
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(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 από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦΓ) 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 Γ.Α. 

ή ηνλ ΔΦΓ. (Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ καθξνρξνλίσλ 

δεζκεύζεσλ κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν θνξέα, απηόο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ππνρξέσζε 

αθνξά απηόλ ηνλ θνξέα) 
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