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ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

Δ.Π. "ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ,  

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ" 

Σαρ. Γ/λζε: Κνξαή 4 

 Αζήλα, 105 64 

Πιεξνθνξίεο: ΑΘΑΝΑΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΧΣΟΤ  

Σει.: 2103278051 

Email: akarapanagiotou@epeaek.gr 

 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

  

  
 
Αζήλα, 24/12/2020 
Α.Π.: 5728   

      
Πξνο:  

 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Τπ’ φςηλ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ 

Τπεχζπλνπ Πξάμεο 

 

ΘΔΜΑ:  

Έληαμε ηεο Πξάμεο «Σξάπεδα Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο  Γπζθνιίαο γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Γεληθφ 

Λχθεην –ΔΠΑΛ)» κε Κσδηθφ ΟΠ 5070818 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

Η Διδική Γπαμμαηέαρ Γιασείπιζηρ Ππογπαμμάηων Δςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος 

 

Έρνληαο ππφςε:  

 
1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 
πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/22-4-2005), 
2.  Σν Π.Γ. 81/2019 (ΦΔΚ 119/Α/08-07-2019) «χζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ θαη 
θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Τπνπξγείσλ», 
3. Σν Π.Γ. 83/2019 (ΦΔΚ 121/Α/09-07-2019) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ.», 
4. Σν Ν. 4622/2019 (ΦΔΚ 133/Α/07-08-2019) «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, 
ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο», 
5. Σν Π.Γ. 63/2020 (ΦΔΚ 156/Α/05-08-2020) «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ, κεηαθνξά 
αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ» 
6. Σε µε αξ. πξση. 86591/13-08-2020 (ΦΔΚ 627/η.Τ.Ο.Γ.Γ./13-08-2020) Απφθαζε πνπ αθνξά ζηνλ «Γηνξηζκφ Δηδηθήο 
Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ Δπξσπατθνπ Κνηλσλη¬νχ Σακείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 
Δπελδχζεσλ» 
7. Σελ κε αξ. πξση. 53684/ΔΤΘΤ460/18-05-2015 (ΦΔΚ 948/Β/27-05-2015) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηάξζξσζε ηεο 
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ ΑΝΑΝΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ 
ΜΑΘΗΗ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 3 ηνπ Ν.4314/2014   φπσο ηζρχεη, 
8. Σε κε αξ. πξση. 59762/05-06-2019 απφθαζε ηνπνζέηεζεο ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ 
Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 
9. Σνλ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α/23-12-2014) γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 
γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, φπσο ηζρχεη, 
10. Σε κε αξ. πξση. C/2014/10128 final – 17.12.2014 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ 
Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014 - 2020» (Κσδηθφο 
CCI2014GR059OP001), φπσο ηζρχεη, 
11. Σνπο Καλνληζκνχο (ΔΔ) 1303/2013 θαη 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηζρχνπλ, 
12. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) 2018/1046 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Ινπιίνπ 2018 
ζρεηηθά κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο, ηελ ηξνπνπνίεζε 
ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 1296/2013, (ΔΔ) αξηζ. 1301/2013, (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013, (ΔΔ) αξηζ. 1304/2013, (ΔΔ) αξηζ. 
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1309/2013, (ΔΔ) αξηζ. 1316/2013, (ΔΔ) αξηζ. 223/2014, (ΔΔ) αξηζ. 283/2014 θαη ηεο απφθαζεο αξηζ. 541/2014/ΔΔ θαη γηα 
ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 966/2012, 
13. Σελ απφ 01-07-2015 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 
Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κεζνδνινγία, ε 
δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ ΔΠ, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνζθιήζεσλ θαη ησλ εληάμεσλ θαη νη 
ηεζέληεο θαη’ έηνο ζηφρνη, θαζψο θαη ε κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο, 
φπσο πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ πξφζθιεζε έγγξαθν, 
14. Σε κε αξ. πξση. 137675/ΔΤΘΤ/1016/19-12-2018 (ΦΔΚ 5968/Β/31-12-2018) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα 
«Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζ. 110427/ΔΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β' 3521) ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηίηιν 
«Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΔΚ Β’ 1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο 
«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 πξάμεσλ», φπσο ηζρχεη, 
15. Σνλ Ν. 3966/2011(ΦΔΚ 118/Α/24-05-2011) «Θεζκηθφ πιαίζην ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, Ίδξπζε 
Ιλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ 
«ΓΙΟΦΑΝΣΟ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 
16. Σνλ Ν. 4692/2020 (ΦΔΚ 111/Α/12-06-2020) «Αλαβάζκηζε ηνπ ρνιείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Άξζξν 9), 
17. Σε κε αξ. πξση. 3677/03-08-2020 Πξφζθιεζε κε ηίηιν «Σξάπεδα Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο» (Κσδ. 
ΔΓΒΜ123) (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 07/08/2020), γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δ.Π. "Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε",  
18. Σν κε ID 111034/21-09-2020 ψξα 09:23 ΣΓΠ ηνπ Γηθαηνχρνπ «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ», πξνο 
ηελ ΔΤΓ γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», 
19. Σα απφ 29/10/2020, 11/11/2020 θαη 11/12/2020 ειεθηξνληθά κελχκαηα ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ παξνρή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ,    
20. Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 
πξφηαζεο θαη εηδηθφηεξα ζην Φχιιν αμηνιφγεζεο, ην νπνίν απνηππψλεηαη ζην ΟΠ –ΔΠΑ θαη  
21. Σε κε αξ. Τ..1230/24-12-2020 ζεηηθή εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο ΔΤΓ ΔΠ ΑΝΑΓ ΔΓΒΜ. 

 

Αποθαζίζει  

ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο «Σξάπεδα Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο  Γπζθνιίαο γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Γεληθφ Λχθεην 

–ΔΠΑΛ)» σο εμήο: 

ΔΠΙΜΔΡΙΜΟ ΠΡΑΞΗ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ / ΑΞΟΝΔ 

Δπισειπηζιακό 
Ππόγπαμμα 

Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ Καηηγοπία πεπιθέπειαρ Δπιλέξιμη δημόζια δαπάνη  

3 - Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη 
Γηα Βίνπ Μάζεζε 

6 - ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ  

Ληγφηεξν αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

501.915,65  

3 - Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη 
Γηα Βίνπ Μάζεζε 

6 - ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ  

Μεηάβαζε 145.208,83  

3 - Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη 
Γηα Βίνπ Μάζεζε 

6 - ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ  

Πεξηζζφηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

151.905,56  

3 - Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη 
Γηα Βίνπ Μάζεζε 

8 - ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
ΚΑΙ ΣΗ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ 
ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ- ΤΝΓΔΗ ΜΔ 
ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ  

Μεηάβαζε 37.552,55  

3 - Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη 
Γηα Βίνπ Μάζεζε 

9 - ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
ΚΑΙ ΣΗ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ 
ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ- ΤΝΓΔΗ ΜΔ 
ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

Πεξηζζφηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

11.104,70  

Η πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). 
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Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΑΞΗ 

1.Κωδικόρ Ππάξηρ/MIS (ΟΠ):  5070818 

2.Γικαιούσορ: ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

3.Κωδικόρ Γικαιούσος: 5060465 

4.Φςζικό ανηικείμενο ηηρ ππάξηρ:  

Αληηθείκελν ηεο  Πξάμεο είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε Σξάπεδαο Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο (ΣΘΓΓ), απφ ηελ 
νπνία ηίζεηαη ην 50% ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ ζηηο πξναγσγηθέο θαη ηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο. 
Η Σξάπεδα Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο (ΣΘΓΓ) είλαη κηα πξνζεθηηθά θαη ζπζηεκαηηθά ζηαζκηζκέλε ζπιινγή 
εμεηαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ καδί κε ην ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζε, απνζήθεπζε θαη αλάθιεζε 
θάζε αληηθεηκέλνπ (εμεηαδφκελνπ θαη ελδεηθηηθνχ ζέκαηνο) κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (κεηαδεδνκέλα) θαη ζηνηρεία 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ. Η δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο 
(ΣΘΓΓ) είλαη κηα δπλακηθή θαη εμειηζζφκελε δηαδηθαζία, ε νπνία απαηηεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηεο. Η 
επηηπρία ηεο βαζίδεηαη ζηε ζπλεπή θαη ζπλερή κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ επαξθή επηζηεκνληθή ηεο ζηήξημε 
θαη ζηελ εχξσζηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη ζεζκηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. 
χκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ 4692/2020 (ΦΔΚ 111/Α/12-6-2020): 
• Γηα ηα γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο θάζε ηχπνπ Λπθείνπ θαη ζηηο 
απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεο Γ΄ ηάμεο θάζε ηχπνπ Λπθείνπ, ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη θαηά πνζνζηφ πελήληα ηνηο 
εθαηφ (50%) κε ηπραία επηινγή απφ Σξάπεδα Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο (ΣΘΓΓ) θαη θαηά πνζνζηφ πελήληα ηνηο 
εθαηφ (50%) απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο ην αληίζηνηρν κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.  
• Η ΣΘΓΓ ζπζηήλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζην Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ι.Δ.Π.). Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 
θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Ι.Δ.Π., ξπζκίδεηαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΣΘΓΓ., ν 
ηξφπνο ππνβνιήο, αμηνιφγεζεο, επηινγήο θαη εηζαγσγήο ζεκάησλ ζε απηήλ, ν ηξφπνο πξφζβαζεο ζε απηήλ, ε δηαδηθαζία 
ηπραίαο επηινγήο ζεκάησλ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ πξναγσγηθψλ ή απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν 
εηδηθφηεξν δήηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο. 

5. Παπαδοηέα ππάξηρ:  

 Σα παξαδνηέα ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ ηεο Πξάμεο είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ αλσηέξσ πεξηγξαθή 
ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Βαζηθά παξαδνηέα (ελδεηθηηθά): 
- Δηζεγήζεηο, εθζέζεηο/αλαθνξέο (πεξηνδηθέο εθζέζεηο πξνφδνπ, εθζέζεηο απνηειεζκάησλ, πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα 
εθαξκνγήο θαη δηαπηζηψζεηο αλαθνξηθά κε ηζνδπλακία ζεκάησλ, αλαθνξέο πξνφδνπ, αλαθνξέο νινθιήξσζεο, θα) 
- Πιαίζην θαη πξνδηαγξαθέο ζεκάησλ/εμεηαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 
- πγγξαθή, δηφξζσζε θαη αμηνιφγεζε ζεκάησλ 
- Παξακεηξνπνηεκέλν ινγηζκηθφ (ε λέα δηακνξθσκέλε ΣΘΓΓ) ζπλνδεπφκελν απφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ/ελεκεξσηηθνχο 
νδεγνχο  
- Πιάλν θαη πιηθφ δεκνζηφηεηαο 
- Δθζεζε εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 
- Πξαθηηθά παξαιαβήο 
- Παξαζηαηηθά δαπαλψλ θαη ηηκνιφγηα 
Αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ παξαδνηέσλ παξαηίζεηαη ζην  ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν «Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ 
θαη Μεζνδνινγίαο Τινπνίεζεο ηεο Πξάμεο». 

  

6. ΓΔΙΚΣΔ ΔΚΡΟΧΝ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΓΔΙΚΣΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ  

11501 
Αξηζκφο  ρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 
επσθεινχληαη απφ εθπαηδεπηηθέο 
παξεκβάζεηο 

Αξηζκφο Μεηάβαζε 483,00 

11501 
Αξηζκφο  ρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 
επσθεινχληαη απφ εθπαηδεπηηθέο 
παξεκβάζεηο 

Αξηζκφο 
Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

660,00 

11501 
Αξηζκφο  ρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 
επσθεινχληαη απφ εθπαηδεπηηθέο 
παξεκβάζεηο 

Αξηζκφο 
Πεξηζζφηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

520,00 

CO22 
Αξηζκφο έξγσλ πνπ αθνξνχλ δεκφζηεο 
δηνηθήζεηο ή δεκφζηεο ππεξεζίεο ζε εζληθφ, 
πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν 

Αξηζκφο Μεηάβαζε 1,00 

CO22 
Αξηζκφο έξγσλ πνπ αθνξνχλ δεκφζηεο 
δηνηθήζεηο ή δεκφζηεο ππεξεζίεο ζε εζληθφ, 
πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν 

Αξηζκφο 
Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

1,00 

CO22 
Αξηζκφο έξγσλ πνπ αθνξνχλ δεκφζηεο 
δηνηθήζεηο ή δεκφζηεο ππεξεζίεο ζε εζληθφ, 
πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν 

Αξηζκφο 
Πεξηζζφηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

1,00 
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ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

7. Η εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Πξάμεο νξίδεηαη ε 28/12/2020. 

8. Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο Πξάμεο νξίδεηαη ε 31/10/2023.  

 

9. Η αλάιεςε ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο ηνπ πξψηνπ θχξηνπ ππνέξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη έσο 29/01/2021.  

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

ΚΧΓΙΚΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ ΓΑΠΑΝΗ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

ΔΠΙΛΔΞΙΜΗ 
ΓΗΜΟΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

A. ΓΑΠΑΝΔ ΒΑΔΙ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΧN 

 Α.1. Άκεζεο δαπάλεο 

i. Πνζφ 
ρσξίο ΦΠΑ 

833.647,05 833.647,05 

ii. ΦΠΑ 14.040,25 14.040,25  

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ  ΜΔ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ 847.687,30 847.687,30  

ΤΝΟΛΑ  847.687,30 847.687,30 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  847.687,30 

ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  0,00 

ΜΗ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  0,00  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΑΞΗ 847.687,30 

 
 

10. Η επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηήξημεο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 847.687,30 € 
 
 
 Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

 

11. Η δημόζια δαπάνη ηης πράξης πνπ πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

ανέρχεηαι ζε  847.687,30 €  

Η δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο επηκεξίδεηαη σο αθνινχζσο:  

 

ΤΛΛΟΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΠΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝ/ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΑΝ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΧΓ. Α 
ΚΧΓ. ΠΡΑΞΗΑ 

(ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΝΑΡΙΘΜΟΤ)* 

ΠΡΟΣΑΗ 
ΔΓΓΡΑΦΗ 

ΔΝΔΡΓΟ 
ΔΝΑΡΙΘΜΟ 

(που 
συνεχίζει να 

πληπώνει 
την ππάξη) 

Π/Τ ΤΠΟΔΡΓΧΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑ

ΣΙΚΧΝ 
ΔΝΔΡΓΙΧΝ 

ΤΝΟΛΟ Π/Τ 

Δ3451 2020Δ34510432 Νέν Δξγν ΠΓΔ NAI 0,00  847.687,30  

 

* Ο θσδηθφο ελαξίζκνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Α απφ ηνλ Τπνπξγφ.  

 

15. Σν επηιέμηκν πνζφ  δεκφζηαο δαπάλεο, ε νπνία πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην ΠΓΔ αλέξρεηαη ζε 847.687,30 €.  
 

Γ. ΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη λα πινπνηήζεη ηελ πξάμε, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ απηήο, θαζψο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπλεκκέλν 

Παξάξηεκα Ι, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο έληαμεο.  
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ε πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο πξάμεο απνθιίλεη απφ ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο, ε  ΓΑ επαλεμεηάδεη ηελ πξάμε 

θαη κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμήο ηεο. 

 

  

 

Η Διδική Γπαμμαηέαρ Γιασείπιζηρ Ππογπαμμάηων Δςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος 
 
 

Νίκη Γανδόλος 
 

ςνημμένα:  

Παξάξηεκα Ι : ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο  

Κοινοποίηζη:  

1. Δηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο, Νίθεο 10, 105 63 Αζήλα 
2. Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ Τπνπξγείνπ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, Σνκέαο Παηδείαο 

 

Δζωηεπική διανομή:  

1. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θ. Γ. Σζαθίξε 
2. Γξαθείν Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ 
3. Γξαθείν Πξντζηακέλεο ηεο ΔΤΓ ηνπ ΔΠ ΑΝΑΓ ΔΓΒΜ 
4. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Τπνδηεχζπλζεο Σνκέα Δθπαίδεπζεο 
5. Μνλάδα Α.2.1 θαη Μνλάδα Β 2.1.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ 

Ο δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο «Σξάπεδα Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο  Γπζθνιίαο γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Γεληθφ Λχθεην 
–ΔΠΑΛ)» αλαιακβάλεη λα ηεξήζεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο :  

1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ 

(i) Να ηεξεί ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, ηε 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 ηεξεί 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). 

Σηιρ πεπιπηώζειρ ππάξεων με ςποέπγα πποπαπαζκεςαζηικών ςποέπγων ε εγγπαθή ηος πποϋπολογιζμού ηοςρ 

γίνεηαι ζε δύο θάζειρ. Σηεν ππώηε θάζε εγγπάθεηαι ζηο ΠΔΕ ο πποϋπολογιζμόρ ηων πποπαπαζκεςαζηικών 

ενεπγειών. Εθόζον, ηα ςποέπγα ηων πποπαπαζκεςαζηικών ενεπγειών ολοκλεπώνονηαι ενηόρ ηος 

σπονοδιαγπάμμαηορ, ο πποϋπολογιζμόρ ηερ ππάξερ πος ανηιζηοισεί ζηα κύπια ςποέπγα εγγπάθεηαι ζηο ΠΔΕ, μεηά 

από ζσεηικό αίηεμα ηερ ΔΑ ή ηος ΕΦ  ππορ ηε ΔΔΕ. πλεπψο,  

 Η αλάιεςε ηεο θχξηαο λνκηθήο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ηεο πξψηεο λνκηθήο 
δέζκεπζεο ηνπ θχξηνπ ππνέξγνπ πνπ νξίδεηαη ζην ζεκείν10 ηεο Απφθαζεο Έληαμεο. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο 
απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ε Απφθαζε Έληαμεο ζα αλαθιεζεί κεηά απφ πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή ηεο ΓΑ θαη ηελ 
άπξαθηε παξέιεπζε ηξηψλ κελψλ. Η παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ 
απνθάζεσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 

Τπεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ θχξησλ ππνέξγσλ δχλαληαη λα επηθέξνπλ ηελ επηηήξεζε ηνπ 

δηθαηνχρνπ απφ ηε ΓΑ θαη ηελ επηβνιή ζην δηθαηνχρν ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζεζκηψλ, αιιά θαη ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο. 

(ii) Να δηαζθαιίδεη 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 ιακβάλεη έγθξηζε απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ) γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Σηιρ πεπιπηώζειρ ππάξεων πος εκηελούνηαι με ίδια 

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

ππνγξαθή ηνπ, θαη λα ππνβάιιεη αίηεκα εμέηαζεο γηα ηξνπνπνηήζεηο απηήο. Σηιρ πεπιπηώζειρ απσαιολογικών έπγων, ν 

δηθαηνχρνο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε απηεπηζηαζίαο. 

(iv) Να ελεκεξψλεη 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 απνζηέιιεη 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 πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ  

πζηήκαηνο ΟΠ – ΔΠΑ  κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ηεο πξάμεο πνπ πινπνηεί 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 ηεο πξάμεο. 

(vi) Να δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη ζην ΟΠ - ΔΠΑ,  ζχκθσλα 

κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα πξαγκαηνπνηεί δηαζχλδεζεησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ κε ην ΟΠ– ΔΠΑ  γηα ηελ απηφκαηε ππνβνιή ζηνηρείσλ, εθφζνλ απαηηείηαη. 

(vii) Να εθαξκφδεη ην Δληαίν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ ΔΠΑ, αλάινγα κε ην επίπεδν εκπινθήο ηνπ ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο. 
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(viii) Γηα πξάμεηο ΔΚΣ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα (είηε ηνπ θνξέα ηνπ είηε λα έρεη 

πξφζβαζε ζε άιιν ηνπηθφ ή θεληξηθφ ζχζηεκα) ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη κεηαβίβαζεο δεδνκέλσλ 

ζπκκεηερφλησλ (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 ιεηηνπξγεί 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 ηεξεί 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, 

κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ. 

(iii) Να ππνβάιιεη (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 (flat rate) δελ απαηηείηαη λα γίλεη θάπνηα πξνζαξκνγή ζην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

πξάμεο ζηελ ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν δηθαηνχρνο. 

ηελ πεξίπησζε πξάμεο / έξγνπ πνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηή ε εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε ησλ εζφδσλ, ν 

δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη εηεζίσο ζηνηρεία γηα ηα θαζαξά έζνδαηεο 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 ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξάμεο 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 απνδέρεηαη 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 ζπγρξεκαηνδφηεζεο, ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ή άιιε θαηάιιειε έλδεημε ηεο ηνπνζεζίαο, ρψξα, 

νλνκαζία ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο ηεο πξάμεο. 

(ii) Να ιακβάλεη φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα XII ηνπ Καλνληζκνχ 1303/2013 θαη 

εηδηθφηεξα: 

α)  Να αλαξηά 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 

http://www.espa.gr/
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ηνπο. 

β)  Να ηνπνζεηεί 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 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 ιεηηνπξγεί δηαδηθηπαθφ ηφπν, ζηνλ νπνίν ζα αλαξηά ζηνηρεία ηεο πξάμεο, φπσο ζχληνκε πεξηγξαθή, 

αλάινγεο κε ην επίπεδν ηεο ζηήξημεο, ζηφρνη θαη απνηειέζκαηα, επηζεκαίλνληαο ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε 

απφ ηελ Έλσζε. 

δ)  Να ηνπνζεηεί αθίζεο κε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξάμε, ζε πξάμεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε 

πηλαθίδσλ ή πιαθψλ. 

ε)  Να ελεκεξψλεη 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. 

ζη)  Να εμαζθαιίδεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ 

Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (ΠΑΝ) είλαη εηδηθά ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ΠΑΝ πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο 

πφξνπο ηνπ ΔΚΣ θαη ηα εηδηθά θνλδχιηα γηα ηελ ΠΑΝ. Κάζε έγγξαθν πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε κηαο πξάμεο 

θαη ην νπνίν απεπζχλεηαη ζην θνηλφ ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο ή άιισλ πηζηνπνηεηηθψλ, πεξηιακβάλεη δήισζε φηη ε πξάμε ππνζηεξίρζεθε ζην πιαίζην ηεο ΠΑΝ. 

6. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 

(i) Να ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θάθειν πξάμεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο έσο ηελ 
νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. ην θάθειν ηεο πξάμεο λα ηεξνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ πνπ 
αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο νινθιεξσκέλεο 
πξάμεο. Η ΓΑ ελεκεξψλεη ηνλ δηθαηνχρν γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ δηαζεζηκφηεηαο ησλ εγγξάθσλ 
θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 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 θνηλνπνηεί ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ζηνλ ΔΦ) ην έληππν Δ.Ι.1_6 
«Καηάζηαζε ηήξεζεο θαθέινπ Πξάμεο», ζην νπνίν, κεηαμχ άιισλ, θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ε 
δηεχζπλζε ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ηεξνχληαη ζηνηρεία θαη έγγξαθα, θαζψο θαη ε κνξθή ππφ ηελ νπνία ζα 
ηεξνχληαη, ην αξγφηεξν κε ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ Γειηίνπ Γήισζεο Γαπάλεο. 

(iii) Να ηεξεί 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 ηνλ ΔΦ). 

(iv) Να ηεξεί ηηο αθφινπζεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο, πξνθεηκέλνπ νη πξάμεηο λα δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα ηεο 
ζπλεηζθνξάο ησλ Σακείσλ: 
α) Γηα πξάμεηο επέλδπζεο ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή επέλδπζε, εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ή 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ λα κελ επέιζεη: 

 παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο πξνγξάκκαηνο 
 αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη ζε κηα εηαηξεία ή δεκφζην 

νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα 
 νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. 
β) Άιιεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ 

ΔΦ) 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 ΔΦ. (Σηεν πεπίπηωζε πος ε ςποσπέωζε ηήπεζερ ηων μακποσπονίων 
δεζμεύζεων μεηαβιβάδεηαι ζε άλλο θοπέα, αςηόρ πποζδιοπίδεηαι και ε ςποσπέωζε αθοπά αςηόν ηον θοπέα). 
 

7. Διδικοί Όποι 
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