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Α.Π.:   10870 

 
 

 

Προς:  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 
Υπεύθυνου Πράξης ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 

 
 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης « Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

Δήμους και σε υπηρεσίες A' υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών . Β ΚΥΚΛΟΣ » με 

Κωδικό ΟΠΣ 5007767 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π.  

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: 
1.1. του άρθρου 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” που κυρώθηκε 

για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) 
1.2. του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 

(ΦΕΚ Α', 29/19 Μαρτίου 2015) 
1.3. του Π.Δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/A/21-09-2015) «Διορισμός Πρωθυπουργού» 
1.4. του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
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Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208), 
1.5. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210), 
1.6. της Υ173/4.11.2016 «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 3610), 
1.7. της με αριθμ. πρωτ. Υ197/16-11-2016 Απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 3722/Β/17-11-2016), με 

θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», 
1.8. της με αριθμ. 34681/ 27-03-2015 (ΦΕΚ 178/27-03-2015) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού, με θέμα «Διορισμός μετακλητού Ειδικού Γραμματέα 

της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού» 
1.9. της με αριθμ. 53684/EΥΘΥ 460 ΥΑ (ΦΕΚ948/ 29-05-2015) Απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 

3 του Ν. 4314/2014» όπως ισχύει  
1.10. της με αριθμ. 79474/30-12-2014 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί 

ορισμού Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
1.11. της με αριθμ. 75385/15-07-2015 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Μονάδων «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”». 
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. Τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου. 
4. Την με αρ. πρωτ. C(2014)/10128 final/17-12-2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά. 
5. Την με αριθμ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) 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 Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», καθώς και την 

αριθμ. 126829 / EΥΘΥ 1217 (1)/08.12.2015 Απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 

ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για 

την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 

22 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύουν. 
6. Την υπ. Αριθ. 112806/ΕΥΘΥ1047 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Οικονομικών σχετικά με την «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» και 

αντικατάσταση των α) υπ’ αριθ. 107900/16.3.2001 (B΄ 599), β) υπ’ αριθ. 25255/2236/07.04.2008 (Β΄ 604), γ) 

υπ’ αριθ. οικ.180691/7.2.2001 (Β΄ 148) και δ) υπ’ αριθ. 2.10691/οικ.3.1008 (Β΄ 1462/2012) κοινών 

υπουργικών αποφάσεων όπως ισχύουν. (ΦΕΚ 3595/Τεύχος Β/4-11-2016).  
7.  Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
8.  Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, όπως ισχύει. 
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9.  Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
10. Την με αρ. πρωτ. 6.1714/5.1504 ΚΥΑ για την "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020", όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 

68208/5.7245 (ΦΕΚ 1669/Β’/10-6-2016) και ισχύει κάθε φορά.  
11.  Την υπ. αριθμ. 5385/27.04.2016 (ΑΔΑ:7ΡΗ84653Ο7-2Χ5) Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ17 και τίτλο 

«Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες A' 

υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών» 
12.  Την υπ. αριθμ. 7.5193/07.04.2017 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ 10649/10.04.2017) Αίτηση Χρηματοδότησης του 

Δικαιούχου Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας  με σκοπό την ένταξη της πράξης με 

κωδικό ΟΠΣ 5007767 και τίτλο «Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 

Δήμους και σε υπηρεσίες A' υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών- Β’ ΚΥΚΛΟΣ» 
13. Την με αρ. πρωτ. 2219/06.04.2017 επιστολή του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Αναπλ. 

Υπουργό Εργασίας, καθώς και την αρ. πρωτ. οικ120/07.04.2017 Επιστολή του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης 

και άλλων Πόρων προς τους Δήμους που φιλοξενούν Υπηρεσίες A' υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης 

Προσφυγικών Ροών.  
14. Τη σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της ΕΥΔ και του Δικαιούχου.  

15. Την με αρ. πρωτ. 7.5268/12.04.2017 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης και άλλων Πόρων 

στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ. 
16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στο έγγραφο τεκμηρίωσης της θετικής 

αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης της πρότασης το οποίο έχει αξιολογηθεί 

θετικά. 
17. Την με αρ. πρωτ. Υ.Σ 1071/13-04-2017 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του 

ΕΠ. 

Αποφασίζει  

την ένταξη της Πράξης « Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και 

σε υπηρεσίες A' υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών . Β ΚΥΚΛΟΣ » ως εξής: 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Επιλέξιμη δημόσια 
δαπάνη από ΕΠ 

3 - Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 

2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.815.894,73 

3 - Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 

2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Μετάβαση 1.469.189,10 

3 - Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 

2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.148.962,05 
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ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

3 - Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 

4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

Μετάβαση 161.352,50 

3 - Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

649.070,55 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):  5007767 

2.Δικαιούχος: 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 1090230 

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: 
 

Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού όπως οι 
μακροχρόνια άνεργοι ή τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο κ.ά., που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής 
κρίσης και την ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα την αντιμετώπιση του ζητήματος 
των προσφύγων στη χώρα. Αντικείμενό της, βάσει του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) όπως ισχύει 
κάθε φορά, αποτελεί η δημιουργία 5.000 θέσεων απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού (εφεξής 

Ωφελούμενοι/ες) από Δήμους και  Επιβλέποντες Φορείς, βάσει του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/9-5-2013) που 
φιλοξενούν δομές Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (“HOT SPOTS”) για χρονικό διάστημα συνολικά 
οκτώ (8) μηνών, εκ των οποίων οι πέντε (5) μήνες θα συγχρηματοδοτηθούν και οι τρεις (3) θα καλυφθούν από 

πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ (άρθρο 70, Ν. 4370/2016). Θα υλοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους. 
 
Το παρόν ΤΔΠ αφορά το Β Κύκλο για 1.882 ωφελούμενους. 
 
Η Δράση αυτή αποσκοπεί: 
- στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, 
- στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
- στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών 
- στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της 
δημόσιας διοίκησης  
 -στην αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών και  
 -στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ασύλου. 
Στη δημόσια πρόσκληση θα προσδιορίζονται περαιτέρω τα κριτήρια συμμετοχής των ωφελουμένων και τρόπος 

μοριοδότησης.  
 
Επισημαίνεται, ότι λόγω της φύσης του έργου που θα παρέχεται στα «HOT SPOTS», απαιτείται η τοποθέτηση 

ωφελουμένων συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίες υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αλλά 
και απασχόλησή τους σε νυχτερινές βάρδιες. Ως εκ τούτου, με τον Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) 
προβλέπεται : αφενός ότι η βραδινή εργασία επιτρέπεται  για τους ωφελούμενους που θα κληθούν να 
στελεχώσουν τις υπηρεσίες Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (Hot spots), αφετέρου καθορίστηκε το 
ύψος των αμοιβών της βραδινής εργασίας των ωφελουμένων της Δράσης, η οποία οριοθετείται αποκλειστικά 
από τις 22:00 έως τις 06:00, με τις αντίστοιχες αποδοχές και ασφαλιστική κάλυψη. Προκειμένου δε να δοθούν 

οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους του Προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για να μετακινηθούν 
από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους προς τα κέντρα παροχής υπηρεσιών Α΄υποδοχής προσφύγων και 
μεταναστών (hot spots), προβλέπεται Επίδομα Μετεγκατάστασης ωφελουμένων στα πλαίσια της συγκεκριμένης 
δράσης. Το ύψος, ο τρόπος καταβολής και τα σχετικά απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του ως άνω 
επιδόματος θα προσδιορίζονται στις εκάστοτε Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ .  

 
5. Παραδοτέα πράξης: 
 
 Μέσω της παρούσας πράξης αναμένεται να ωφεληθούν 1.882 άνεργοι. 
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

CO01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

872,00 

CO01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός Μετάβαση 372,00 

CO01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων 

Αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

638,00 

CO02 Μακροχρόνια άνεργοι Αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

522,00 

CO02 Μακροχρόνια άνεργοι Αριθμός Μετάβαση 223,00 

CO02 Μακροχρόνια άνεργοι Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

383,00 

T4850 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 
Αριθμός 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

522,00 

T4850 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Αριθμός Μετάβαση 223,00 

T4850 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

383,00 

T4854 
Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 
Αριθμός 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

522,00 

T4854 
Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Αριθμός Μετάβαση 223,00 

T4854 
Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

383,00 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/04/2017. 
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2020. 
9. Η ημερομηνία  ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών ορίζεται: ΔΥ 
10. Η ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 01/04/2017. 

[η ημερομηνία προσδιορίζεται με βάση τον χρονοπρογραμματισμό του δικαιούχου, όπως αυτός 

αποτυπώνεται στο ΤΔΠ και λαμβάνει υπόψη τις προθεσμίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.]  

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN  

Α.1. Άμεσες δαπάνες 

i. Ποσό 
χωρίς ΦΠΑ 

13.191.156,27  8.244.468,92 4.946.687,35 Άλλοι πόροι 
(ΟΑΕΔ) 

ii. ΦΠΑ 0,00  0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 

13.191.156,27 8.244.468,92 4.946.687,35  

ΣΥΝΟΛΑ  13.191.156,27 8.244.468,92 4.946.687,35  

 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 13.191.156,27    
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11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 8.244.468,92 € 
12. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 4.946.687 € και θα 

χρηματοδοτηθεί από δεσμευμένες πιστώσεις ΚΑΕ του ΟΑΕΔ. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ανέρχεται σε 8.244.468,92 €  
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. 

ΣΑ 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε3341 2017ΣΕ33410003  ΝΑΙ Δ/Υ 8.244.468,92 € 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.  

14. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 8.244.468,92 €. 
 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα 

με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται 

στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.  

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ επανεξετάζει 

την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π.  

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

 

 

Ιωαννίδης Γιώργος 
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Συνημμένα:  

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης 

Κοινοποίηση:  

1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοραή 4, 105 64, Αθήνα 

2. Γραφείο Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Υπουργείου Εργασίας, Κοραή 4, 105 64, Αθήνα 

3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα 

4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105 64, Αθήνα 

5. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης, Σταδίου 29, 101 10, Αθήνα 

6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ), Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος 

 

Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΚΤ 

2. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ 

3. Γραφείο Υποδιευθυντή Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

4. Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Α1.1, Β1.2 

5. Μονάδες Α, Γ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Ο δικαιούχος της πράξης « Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους 

και σε υπηρεσίες A' υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών . Β ΚΥΚΛΟΣ » αναλαμβάνει να 
τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :  

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις 

δημόσιες συμβάσεις, τη 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 τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων. Η ανάληψη της 

κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής 

δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση 

υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική 

επιστολή της ΔΑ 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 ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός 

συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.  

(ii) Να διασφαλίζει 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 λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π 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 υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής.  

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει 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 πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού  Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί 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 

της πράξης. 

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ,  

σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί 

διασύνδεση των Πληροφοριακών  Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  για την αυτόματη υποβολή 

στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του 

στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.  

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να 

έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και 

μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να 

διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη 
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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, Δομές φροντίδας παιδιών κα).  

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να λειτουργεί 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 τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που 

αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον 

Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.  

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και 

στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης 

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων 

πόρων.  

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 θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο 

δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, 

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 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. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης 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 λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 

1303/2013 και ειδικότερα:  

http://www.espa.gr/
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α)  Να αναρτά 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 τοποθετεί 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. 

Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που καθορίζονται στον 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 λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη 

περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη 

χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

δ)  Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην 

υποχρέωση πινακίδων ή πλακών. 

ε)  Να ενημερώνει 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 εξασφαλίζει 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης 

έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. 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 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους 

περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη 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 τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της 

πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

(iii) Να τηρεί 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: 

 παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος 

 αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή 

δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα 

 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 Διαχείρισης του Ε.Π ή 

καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.  
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Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με 

διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την Δ.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) 

7. Ειδικοί Όροι 

Δ/Υ. 
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