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 ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ - 

ΓΗΟΦΑΝΣΟ (ΗΣΤΔ) 

Ν. ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ, 26504, 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ ΡΗΟY 

ΠΑΣΡΧΝ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ   

ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού, Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» 

ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 

6 «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ »  
8 «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ- 
ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ »  
9 «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ- 
ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ»  

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ Δςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο (ΔΚΣ)  

ΜΔ ΣΙΣΛΟ «Ολοκληπυμένο πληποθοπιακό ζύζηημα διασείπιζηρ και βάζη δεδομένυν                                                           
ηηρ αξιολόγηζηρ ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ ηηρ Α.ΓΙ.Π.Π.Γ.Δ.» 

 
Η Διδική Γπαμμαηέαρ Γιασείπιζηρ Ππογπαμμάηυν Δςπυπαφκού Κοινυνικού Σαμείος 
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ειίδα 2 

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 Π.Γ. 63/2020 (ΦΔΚ 156/Α/05-08-2020) «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ, κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ 
κεηαμχ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ» 
5. 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», 
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 ΑΝΑΝΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 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 Ηνπιίνπ 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. 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. 4142/2013 (ΦΔΚ 83/η. Α’/09-04-2013) «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα  θαη Γεπηεξνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ.)», φπσο ηζρχεη, 
16. Σνλ Ν. 3966/2011 (ΦΔΚ 118/η. Α’/24-05-2011) «Θεζκηθφ πιαίζην ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, Ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 
φπσο ηζρχεη, 
17. Σν κε αξ. πξση. 152/15-01-2021 (ΔΤΓ 141/18-01-2021) έγγξαθν ηεο  Δπηηειηθήο Γνκήο ΔΠΑ/Σνκέαο Παηδείαο,  
18.Σν κε αξ. 46/28-01-2021 Τ ηεο Μνλάδαο Α ηεο ΔΤΓ ΔΠ ΑΝΑΓΔΓΒΜ θαη  
19. Σν απφ 28-01-2021 10:02 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο Δπηηειηθήο Γνκήο ΔΠΑ/Σνκέαο Παηδείαο, 
  

Κ Α Λ Δ Ι  
 
Σνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ 
(ή ελαιιαθηηθά ηνπο παξαθάησ δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο): 
  

 ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ (ΗΣΤΔ)  
  

γηα ηελ ςποβολή πποηάζευν έπγυν (ππάξευν), πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην/α πιαίζην/α ηνπ/σλ 

παξαπάλσ Άμνλα/σλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ/σλ Δπηρεηξεζηαθνχ/ψλ Πξνγξάκκαηνο/σλ. 
Χο δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ζεσξνχληαη θαη φζνη θνξείο έρνπλ ζπλάςεη πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηνπο παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο. 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 
1.1   Ζ δηαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηειεί απνζηνιή 
ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ.). ην πιαίζην απηήο ηεο 
απνζηνιήο ε Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ. αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  
 
Γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ. είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ΑΔΑ: 9ΘΝΥ46ΜΤΛΡ-2Α8



 
 Δπξσπατθή Έλσζε  

    
     

 
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) 

ειίδα 3 

δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν γηα ηελ θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (πεξ. δδ, ηεο παξ. 3 ηνπ άξζ.  1 ηνπ λ. 4142/13) φζν θαη γηα ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ 
απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ κειεηψλ θαη ησλ εξεπλψλ πνπ πινπνηεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηε κειέηε θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (πεξ. αα, ηεο παξ. 3 
ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ. 4142/13).  
 
Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Web θαη ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο ρξήζηεο κέζσ 
πεξηεγεηή ηζηνχ. Θα πεξηιακβάλνληαη θφξκεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ, ελψ ηα ζηνηρεία πνπ ζα θαηαρσξνχληαη ζα 
απνζεθεχνληαη ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  
 
ην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα εκπιαθνχλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο απφ ηηο 
ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  Οη ρξήζηεο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα γηα ηε 
δηελέξγεηα ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη, κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο ζην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν.  
 
Με ην  πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Θα ππάξρνπλ δηαβαζκηζκέλα 
δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ρξεζηψλ, ελψ γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο 
εθαξκνγήο, ζα αθνινπζείηαη ν γεληθφο θαλνληζκφο ηεο  ΔΔ 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (GDPR).  
 
1.2. O δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Καλ. (ΔΚ) 
1303/2013 θαη 1304/2013. Δπίζεο ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ , θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 
άξζξν 115 παξ. 2 θαη Παξάξηεκα ΥΗΗ ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1303/2013 θαη άξζ. 20 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1304/2013.  
 
1.3. O δηθαηνχρνο νθείιεη λα ηεξεί ην ζχλνιν ησλ θνηλψλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη άκεζσλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ζπκκεηέρνληεο ζε 
πξάμεηο ΔΚΣ (Παξάξηεκα Η Καλ. 1304/2013), ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 
2014-2020 αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή θαη ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη 
απαηηήζεηο εγγξαθήο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα θάζε πξάμε, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ην άξζ. 125 παξ. 2δ θαη ε ηνπ Καλ. 1303/2013.  
 
1.4. O δηθαηνχρνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο επηηαγέο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη 
ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαζψο θαη ηνπο 
θαλφλεο εθαξκνγήο ηνπ Kαλνληζκνχ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην Ν.4624/2019, ζχκθσλα θαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Αξρήο 
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Ζ 
επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 54Α ηνπ λ. 4314/2014 θαη ηεο άζθεζεο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ σο πξνο ηελ ελ ιφγσ 
δηαρείξηζε, πξαγκαηνπνηείηαη ηδίσο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 παξ. 1 πεξ. γ & ε θαη 9 παξ. 2 πεξ. δ ηνπ Γεληθνχ 
Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ. 
 
1.5.  Ο δηθαηνχρνο νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 160 ηνπ Ν. 4389/2016 (πξνέγθξηζε ησλ 
Σερληθψλ Γειηίσλ σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθήο 
Γηαθπβέξλεζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ). 
  

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

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

Πίνακαρ 1 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε ΚΧΓ. 3 

ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: -  

 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 

 ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ  
ΚΧΓ. 6 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηεζε γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ζηε δηα βίνπ 

κάζεζε 
ΚΧΓ. 10 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 

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

ΚΧΓ. 10i 

ΔIΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: 

  

 

- Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ Νένπ 
ρνιείνπ – Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζρνιηθήο, ηεο 
α’βάζκηαο θαη β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ΚΧΓ. 2 

ΑΔΑ: 9ΘΝΥ46ΜΤΛΡ-2Α8



 
 Δπξσπατθή Έλσζε  

    
     

 
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) 

ειίδα 4 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ:  

- Ληγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 

- Μεηάβαζε 

- Πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 

ΚΧΓ. 

1 

2 

3 

 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 

 ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ 
ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ- ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  

ΚΧΓ. 8 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηεζε γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ζηε δηα βίνπ 

κάζεζε 
ΚΧΓ. 10 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 

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

ΚΧΓ. 10i 

ΔIΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: 

  

 

- Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ Νένπ 
ρνιείνπ – Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζρνιηθήο, ηεο  
α’βάζκηαο θαη β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο  

ΚΧΓ. 2 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ:  - Μεηάβαζε ΚΧΓ. 2 

  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 

 ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ 
ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ- ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΚΧΓ. 9 

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: Δπέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηεζε γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ζηε δηα βίνπ 

κάζεζε 
ΚΧΓ. 10 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 

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

ΚΧΓ. 10i 

ΔIΓΙΚΟ ΣΟΥΟ: 

  

 

- Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ Νένπ 
ρνιείνπ – Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζρνιηθήο, ηεο  
α’βάζκηαο θαη β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο  

ΚΧΓ. 2   

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ:  - Πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ΚΧΓ. 3 

 

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

Πίνακαρ 2: Γείκηερ εκποών  

  

Δ.Π:3 Α.Π.: 6 
ΣΑΜΔΙΟ: 
ΔΚΣ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i 

Διδικόρ ηόσορ: Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 
πιαίζην ηνπ Νένπ ρνιείνπ – Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο 
ηεο πξνζρνιηθήο, ηεο α’βάζκηαο θαη β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ΚΧΓ ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

12109 Αξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Αξηζκφο 
Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

1,00      

12109 Αξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Αξηζκφο 
Πεξηζζφηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

1,00      

12109 Αξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Αξηζκφο Μεηάβαζε 1,00      

  
 

Δ.Π:3 Α.Π.: 8 
ΣΑΜΔΙΟ: 
ΔΚΣ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i 

Διδικόρ ηόσορ: Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 
πιαίζην ηνπ Νένπ ρνιείνπ – Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο 
ηεο πξνζρνιηθήο, ηεο  α’βάζκηαο θαη β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο  

ΚΧΓ ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

12109 Αξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Αξηζκφο Μεηάβαζε 1,00      

  
 

 

ΑΔΑ: 9ΘΝΥ46ΜΤΛΡ-2Α8



 
 Δπξσπατθή Έλσζε  

    
     

 
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) 

ειίδα 5 

Δ.Π:3 Α.Π.: 9 
ΣΑΜΔΙΟ: 
ΔΚΣ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10i 

Διδικόρ ηόσορ: Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 
πιαίζην ηνπ Νένπ ρνιείνπ – Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο 
ηεο πξνζρνιηθήο, ηεο  α’βάζκηαο θαη β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο  

ΚΧΓ ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

12109 Αξηζκφο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Αξηζκφο 
Πεξηζζφηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

1,00      

  
   
  

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

3.1. Ζ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε (φπνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε είλαη ε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε απφ ην ΔΠ γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ) δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε 
αλέξρεηαη ζε 100.000,00 € θαη θαηαλέκεηαη ελδεηθηηθά αλά πεδίν παξέκβαζεο δξάζε θαη θαηεγνξία πεξηθέξεηαο, σο αθνινχζσο: 

Πίνακαρ 4 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε ΚΧΓ: 3 

 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ  
ΚΧΓ: 6 

 ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ / ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10 / 10i 

ΠΔΓΙΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ  ΓΡΑΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: 

ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ 
ΓΗΜΟΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

(2) (3) (4) (5) 
115 Μείσζε θαη πξφιεςε ηεο πξφσξεο 
εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνψζεζε 
ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε θαιήο πνηφηεηαο 
πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (ηππηθψλ, άηππσλ 
θαη κε ηππηθψλ) δπλαηνηήησλ κάζεζεο γηα 
ηελ επαλέληαμε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 
θαηάξηηζε 

10.1.2.02.05:Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βάζε δεδνκέλσλ 
ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηεο Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ 

Πεξηζζφηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

15.710,00  

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

10.1.2.02.05:Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βάζε δεδνκέλσλ 
ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηεο Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ 

Μεηάβαζε 16.130,00  

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

10.1.2.02.05:Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βάζε δεδνκέλσλ 
ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηεο Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ 

Ληγφηεξν αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

59.670,00  

 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ- ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ 
ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  

ΚΧΓ: 8 

 ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ / ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10 / 10i 

ΠΔΓΙΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ  ΓΡΑΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: 

ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ 
ΓΗΜΟΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

(2) (3) (4) (5) 
115 Μείσζε θαη πξφιεςε ηεο πξφσξεο 
εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνψζεζε 
ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε θαιήο πνηφηεηαο 
πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (ηππηθψλ, άηππσλ 
θαη κε ηππηθψλ) δπλαηνηήησλ κάζεζεο γηα 
ηελ επαλέληαμε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 
θαηάξηηζε 

10.1.2.02.05:Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βάζε δεδνκέλσλ 
ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηεο Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ 

Μεηάβαζε 6.410,00  
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 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ- ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ 
ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΚΧΓ: 9 

 ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ / ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 10 / 10i 

ΠΔΓΙΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ  ΓΡΑΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: 

ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΗ 
ΓΗΜΟΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

(2) (3) (4) (5) 
115 Μείσζε θαη πξφιεςε ηεο πξφσξεο 
εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνψζεζε 
ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε θαιήο πνηφηεηαο 
πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ (ηππηθψλ, άηππσλ 
θαη κε ηππηθψλ) δπλαηνηήησλ κάζεζεο γηα 
ηελ επαλέληαμε ζηελ εθπαίδεπζε θαη 
θαηάξηηζε 

10.1.2.02.05:Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βάζε δεδνκέλσλ 
ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηεο Α.ΓΗ.Π.Π.Γ.Δ 

Πεξηζζφηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

2.080,00  

  ΤΝΟΛΟ 100.000,00 

3.2 ΖΓ.Α. δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ή 
θαη λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο, ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο Γηθαηνχρνπο κέζσ 
ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο:  https://empedu.gov.gr/ 

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

4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

4.1 Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ε 31/12/2023. Ζ 

νινθιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ ζα πξέπεη λα ζπληειεζηεί έσο ηελ σο άλσ εκεξνκελία.  

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

4.3 Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ κε αξ. πξση. 
137675/ΔΤΘΤ 1016/19-12-2018 (ΦΔΚ Β’ 5968)Τπνπξγηθή Απφθαζε «Δζληθνί Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα 
πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 
2014-2020 – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ» (ΔΚΔΓ).  

 
4.3 (β) Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Γαπαλψλ βάζεη παξαζηαηηθψλ  

Καηηγοπία δαπάνηρ Πεπιγπαθή 

Α.1 Άκεζεο δαπάλεο  

  

4.4 Δηδηθφηεξνη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο. 
  
Γηα ηα ππνέξγα πνπ πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα, είλαη απνδεθηφ έλα πνζνζηφ κεηαθνξάο πνζψλ έσο 20% ησλ εγθξηζέλησλ 
κεηαμχ ησλ ΠΔ θαη κεηαμχ ησλ Καηεγνξηψλ Γαπαλψλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ επεξεάδεηαη ε 
θχζε θαη νη ζηφρνη ηεο Πξάμεο/ηνπ Τπνέξγνπ. 

   
4.5 Γαπάλεο βάζεη απινπνηεκέλνπ θφζηνπο 
  

Καηηγοπία δαπάνηρ 
Ποζοζηό 
δαπάνηρ 

σόλια 

Β.4.1ΔΜΜΔΔ ΓΑΠΑΝΔ βάζεη πνζνζηνχ (%) επί ησλ 
επηιέμηκσλ άκεζσλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ 

15,00%  

 
Οη έκκεζεο δαπάλεο ππνινγίδνληαη θαη’ απνθνπή κε ηελ εθαξκνγή ζηαζεξνχ πνζνζηνχ (15%) επί ησλ επηιέμηκσλ άκεζσλ 
δαπαλψλ πξνζσπηθνχ ρσξίο λα ππάξρεη απαίηεζε λα γίλεη ππνινγηζκφο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθαξκνδφκελνπ πνζνζηνχ. 
     

5. ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

5.1 Οη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ αποκλειζηικά  ηλεκηπονικά ηηο πξνηάζεηο κέζσ ηνπ ΟΠ. – ΔΠΑ 2014-2020 (εθεμήο ΟΠ 

ΔΠΑ). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ αηνκηθφ ινγαξηαζκφ ρξήζηε (αλαγλσξηζηηθφ θαη ζπλζεκαηηθφ) γηα ηελ 
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πξφζβαζε ζην ΟΠ ΔΠΑ: 

5.1.1 αθ ελφο ηα ζηειέρε ηνπ  Γηθαηνχρνπ γηα ζπκπιήξσζε δειηίσλ  θαη  
5.1.2 αθ εηέξνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γηθαηνχρνπ ή ηνπ θχξηνπ Γηθαηνχρνπ (ζηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο ηεο 

πξφηαζεο έξγνπ (πξάμεο) απφ πνιιαπινχο Γηθαηνχρνπο) γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ, ν νπνίνο κπνξεί λα 
εμνπζηνδνηήζεη ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην ζθνπφ απηφ.  

Οδεγίεο γηα απφθηεζε ινγαξηαζκνχ ρξήζηε ζην ΟΠ ΔΠΑ βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε http://logon.ops.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 http://logon.ops.gr/, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 

5.2 Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ ΟΠ ΔΠΑ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://logon.ops.gr/ 

απφ ηελ 16/02/2021 08:00:00 (εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνηάζεωλ) έσο ηελ 29/04/2021 14:00:00 (εκεξνκελία ιήμεο 
ππνβνιήο πξνηάζεωλ). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφηαζε ππνβάιιεηαη ζην ΟΠ ΔΠΑ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γηθαηνχρνπ ή ηνπ θχξηνπ Γηθαηνχρνπ 

[ζηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο έξγνπ (πξάμεο) απφ πνιιαπινχο Γηθαηνχρνπο] (αηνκηθφο ινγαξηαζκφο ρξήζηε ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ). Ο Γηθαηνχρνο κεηά ηελ επηηπρή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κέζσ ηνπ ΟΠ ΔΠΑ. 

ε πεξηπηψζεηο εγγξάθσλ, γηα ηα νπνία δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ε ειεθηξνληθή επηζχλαςε/ππνβνιή (π.ρ. ράξηεο, ζρέδηα, θιπ), ν 
δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηα απνζηείιεη ζηελ «ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Δ.Π. "ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 
ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ"» ζηε δηεχζπλζε Κνξαή 4, Αζήλα 105 64 
 ενηόρ 10 επγάζιμυν ημεπών απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο απφ ηνλ Γηθαηνχρν.  
 

Γεν θα γίνονηαι δεκηέρ πξνηάζεηο εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ. 

Πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, επηηξέπεηαη ε επαλππνβνιή λέαο πξφηαζεο θαηφπηλ αθχξσζεο ηεο αξρηθήο 

πξφηαζεο. Ζ πξφηαζε αμηνινγείηαη βάζεη ηεο ηειεπηαίαο επηηπρνχο/έγθπξεο ππνβνιήο. 

Ζ πεξίνδνο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ δχλαηαη λα ιήμεη ζε ρξφλν ελσξίηεξν ηεο αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελεο εκεξνκελίαο, ζε 

πεξίπησζε εμάληιεζεο ηεο πξνο δηάζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

Ζ ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο/ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο https://empedu.gov.gr/.  

5.3 Σν Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο (ΣΓΠ), απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ζπκπιεξψλεηαη   απνθιεηζηηθά ζηελ ειεθηξνληθή 
κνξθή πνπ δηαηίζεηαη ζην ΟΠ ΔΠΑ. ηελ παξνχζα πξφζθιεζε επηζπλάπηνληαη Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηνπ 
Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο. 

Ζ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζπληζηά θαη αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. 

Αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο πξφηαζεο απνηεινχλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα, ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ην Σερληθφ Γειηίν 
Πξάμεο : 

03. ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ (ζεζκηθφ πιαίζην δηθαηνχρνπ) 

 05. Απφθαζε Αξκφδηνπ πιινγηθνχ Οξγάλνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη νξηζκφ Τπεπζχλνπ Πξάμεο 

 25. Έληππν Αλάιπζεο Κφζηνπο (ζε κνξθή .xls) 

 30. ρέδην Απφθαζεο εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα 

 60. Γηνηθεηηθή Ηθαλφηεηα / Οξγαλσηηθή Γνκή θαη Γηαδηθαζίεο (κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ) 

 61. Γηνηθεηηθή Ηθαλφηεηα / Γηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ 

 62. Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα / Οκάδα Δξγνπ & Τνπνίεζε ζπλαθψλ Έξγσλ 

 63. Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα / Δκπεηξία ζηελ πινπνίεζε ζπλαθψλ έξγσλ 

Λνηπά έγγξαθα:     - Τπεχζπλε Γήισζε (N. 1599/86) ζρεηηθά κε ην αλ ε Πξάμε είλαη λέα ή απνηειεί ζπλέρεηα άιιεο νπφηε ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε πινπνηεζείζα πξάμε, ην θπζηθφ ηεο αληηθείκελν θαη ε πεγή ρξεκαηνδφηεζε - Τπεχζπλε Γήισζε (N. 

1599/86) ηνπ ππνςεθίνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ αθξίβεηα θαη αιήζεηα ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

Σα ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά/ έγγξαθα, ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf, σο ζπλεκκέλα ζην ΣΓΠ.  Ζ αλάιπζε γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ππνβάιιεηαη ζε κνξθή αξρείνπ Excel. 

 
6. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΠΡΑΞΔΧΝ 

Μεηά ηην ςποβολή ηηρ ππόηαζηρ από ηον ςποτήθιο Γικαιούσο ή από ηον κύπιο Γικαιούσο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε 

ηεο ππνβαιιφκελεο πξφηαζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ πνιιαπινχο δηθαηνχρνπο), ε δηαδηθαζία γηα ηελ έληαμε ησλ 

http://logon.ops.gr/
http://logon.ops.gr/
http://logon.ops.gr/
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πξάμεσλ ζην Δ.Π. αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα. Δηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηελ κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζπλεκκέλν ή/θαη ζην πεξηερφκελν ηεο Πξφζθιεζεο. 

   

Άμεση Αξιολόγηση  

6.1 Αξιολόγηζη ηυν πποηάζευν από ηην Διδική Τπηπεζία Γιασείπιζηρ ηος ΔΠ (ή εναλλακηικά ηον Δνδιάμεζο Φοπέα) ζε δχν 

ζηάδηα: 

 Α ηάδιο : Πιεξφηεηα θαη επηιεμηκφηεηα πξφηαζεο 

Β’ ηάδιο : Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ 

Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ηα εγθεθξηκέλα θξηηήξηα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, 

πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Ζ πξφηαζε αμηνινγείηαη απηνηειψο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη από ηην ημεπομηνία και ώπα ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο ζην ΟΠ ΔΠΑ. Ζ πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πιεξφηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ, απφ ηελ αξκφδηα ΓΑ ή ΔΦ, νξίδεηαη κέρξη 

εμήληα (60) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο απφ ην Γηθαηνχρν. (παξ. 2, άξζξν20, λ. 4314/2014)  

6.2 Τποβολή και εξέηαζη ενζηάζευν 

Οη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη δχλαληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζηελ αξκφδηα ΓΑ ή ΔΦ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 43 ηεο ΤΑ κε αξηζ. 137675/ΔΤΘΤ 1016/19-12-2018 (ΦΔΚ Β’5968). Οη ελζηάζεηο 

ππνβάιινληαη άπαμ αλά ζηάδην αμηνιφγεζεο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε 

εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, ήηνη: 

α) ηεο Απφθαζεο Απφξξηςεο Πξφηαζεο πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηάδην Α’ ηεο αμηνιφγεζεο 

β) ηεο Απφθαζεο Απφξξηςεο Πξφηαζεο πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηάδην Β’ ηεο αμηνιφγεζεο. 

Ζ έλζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ελππφγξαθε απφ ηνλ Γηθαηνχρν ή ηνλ θχξην Γηθαηνχρν (ζηελ πεξίπησζε 

πνιιαπιψλ Γηθαηνχρσλ)  θαη φπνπ απαηηείηαη ππνγεγξακκέλε θαη απφ ηνλ θνξέα πξφηαζεο, δειαδή ηνλ θχξην ηεο πξάμεο, 

εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο θνξέαο απφ ηνλ Γηθαηνχρν. 

Ζ ΓΑ ή ν ΔΦ πξσηνθνιιεί θαη εμεηάδεη φιεο ηηο ππνβαιιφκελεο ελζηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ 

εγθξίλνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΓΑ ή ηνπ ΔΦ θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο πνπ ππέβαιαλ ηελ 

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

Οη ελζηάζεηο δχλαηαη λα εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΑ ή ηνπ ΔΦ, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο. 

ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε ηεο ΓΑ ή ηνπ ΔΦ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο ηελ νπνία αθνξά ε έλζηαζε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα 

ζηειέρε πνπ εμεηάδνπλ ηελ έλζηαζε δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε αλεμαξηεζία, κέζσ ηεο ππνβνιήο δήισζεο κε ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ. 

Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε, ε νπνία αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηαδίνπ Α’ γίλεη δεθηή, ε ΓΑ ή ν ΔΦ πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ηαδίνπ Β’. 

Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε, ε νπνία αθνξά ην ζηάδην Β’ ηεο αμηνιφγεζεο γίλεη απνδεθηή, ε πξφηαζε επηιέγεηαη γηα 

ρξεκαηνδφηεζε κε βάζε ηε ζεηξά ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο ζπλνιηθήο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο Πξφζθιεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ΓΑ ή ν ΔΦ εηζεγείηαη ηελ έθδνζε 

Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο. 

6.3 Έκδοζη απόθαζηρ ένηαξηρ ηηρ ππάξηρ απφ ηον/ηην Διδικό Γπαμμαηέα Γιασείπιζηρ Ππογπαμμάηυν ηος ΔΚΣ, ζε ζπλέρεηα 

πξνεγνχκελεο ζεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠ ή απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ΔΦ ζχκθσλα 
κε ηελ απφθαζε νξηζκνχ ηνπ ΔΦ.  

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 

αξκφδηα είλαη ε θ. ΑΘΑΝΑΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΧΣΟΤ, 2103278051, e-mail:akarapanagiotou@epeaek.gr 
7.2 Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού, Δκπαίδεςζη και Για Βίος 

Μάθηζη», ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 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 
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αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ θαη άιια έγγξαθα αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξφηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
https://empedu.gov.gr/. Ο αλσηέξσ δηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο ΓΑ κε ην ζχλνιν ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Π. θαη αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία.  
 
 

Η Διδική Γπαμμαηέαρ Γιασείπιζηρ Ππογπαμμάηυν Δςπυπαφκού Κοινυνικού Σαμείος 
 
 

Νίκη Γανδόλος 
 

  

ςνημμένα: 

1. Παξάξηεκα Η: Τπνρξεψζεηο Γηθαηνχρσλ  
Σα παξαθάησ ζπλεκκέλα βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://empedu.gov.gr/  
2. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II: Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο "Δμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία"  
3. Τπφδεηγκα Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο  
4. Τπφδεηγκα Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεο  
5. Κξηηήξηα Δπηινγήο πξάμεσλ – Μεζνδνινγία αμηνιφγεζεο  
6. Οδεγφο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Ηθαλφηεηαο Γπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ ΔΠΑ 2014-2020 - Τπνδείγκαηα πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηε δηνηθεηηθή θαη επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ  
7. Τπφδεηγκα ρεδίνπ Απφθαζεο Τινπνίεζεο Τπνέξγνπ κε Ίδηα Μέζα  
8. Έληππν Δ.I.1_6 "Καηάζηαζε Σήξεζεο Φαθέινπ Πξάμεο"  
9. Ζ 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» θαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο 
10. Γειηίν Σαπηφηεηαο Γεηθηψλ 

Κοινοποίηζη: 

1. Δηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο, Νίθεο 10, 105 63 Αζήλα 
2. Αξρή Πιεξσκήο, Ν.Νηθνδήκνπ 11 & Βνπιήο, 105 57 Αζήλα 
3. Δηδηθή Τπεξεζία ΟΠ, Αγ. Φηινζέεο 2, 105 56 Αζήλα 
4. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, Νίθεο 5-7, 105 57 Αζήλα 
5. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δ.Κ.Σ., Κνξαή 4, 105 64, Αζήλα 
6. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο Σ.Α., ηαδίνπ 27 

θαη Γξαγαηζαλίνπ 2, 10182 Αζήλα 
7. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΔΠΑ, Γεληθή Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

– Σκήκα Καηάξηηζεο ΠΓΔ, Τπφςε θ. Γξνπδή, Νίθεο 5, Πι. πληάγκαηνο, 10180, Αζήλα 

Δζυηεπική διανομή: 

1. Γξαθείν Δηδηθήο  Γξακκαηέσο  Γηαρείξηζεο   Πξνγξακκάησλ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ 
2. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ ΔΤΓ ΔΠΑΝΑΓ_ΔΓΒΜ  
3. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Τπνδηεχζπλζεο Σνκέα Δθπαίδεπζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο  
4. Μνλάδεο  Α. Α2.1, Β2.1, Γ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ  

 

Ο δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο «. . . . . . . .» 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, 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 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). 

Σηηο πεξηπηώζεηο πξάμεωλ κε ππνέξγα πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ππνέξγωλ ε εγγξαθή ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο γίλεηαη ζε δύν 
θάζεηο. Σηελ πξώηε θάζε εγγξάθεηαη ζην ΠΔΕ ν πξνϋπνινγηζκόο ηωλ πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ελεξγεηώλ. Εθόζνλ, ηα 
ππνέξγα ηωλ πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ελεξγεηώλ νινθιεξώλνληαη εληόο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο 
πξάμεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα θύξηα ππνέξγα εγγξάθεηαη ζην ΠΔΕ, κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηεο Γ.Α. πξνο ηε ΔΔΕ. 

Ζ αλάιεςε ηεο θχξηαο λνκηθήο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ηεο πξψηεο λνκηθήο δέζκεπζεο 

ηνπ θχξηνπ ππνέξγνπ πνπ νξίδεηαη ζην ζεκείν 10 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. Ζ 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 γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη 
ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη κε ίδηα κέζα ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιιεη αίηεκα εμέηαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα.  

(iv) Να ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο πξάμεο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο 
πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο θαη λα 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 ππνβάιινπλ ζην ΟΠ - ΔΠΑ, ζχκθσλα κε ην 
ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα πξαγκαηνπνηεί δηαζχλδεζε ησλ 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.  

(viii) Γηα πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ/ΠΑΝ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζπκκεηερφλησλ 

(microdata), ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη, επηπιένλ, λα εθαξκφζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη 

κεηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο: ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ 
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ΔΚΣ/ΠΑΝ. 

Οη δηθαηνχρνη έρνπλ ηελ επζχλε ηήξεζεο ησλ εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 
ζπκκεηερφλησλ 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, κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ. 

(iii) Να ππνβάιιεη (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π θαη ζηελ Αξρή 
Πηζηνπνίεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο 

α) ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. 

β)  επηθαηξνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ γηα ηηο πξάμεηο πνπ παξάγνπλ 

θαζαξά έζνδα, εθφζνλ απαηηείηαη, 

γ)  ζηελ πεξίπησζε πξάμεο πνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηφ λα θαζνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηα έζνδα, ν δηθαηνχρνο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη, εηεζίσο, ζηνηρεία γηα ηα θαζαξά έζνδα ηεο πξάμεο, γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ή έσο ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ γηα ην θιείζηκν ηνπ ΔΠ, αλαιφγσο κε ην 

πνηα εκεξνκελία είλαη πξνγελέζηεξε, 

δ) ζηελ πεξίπησζε πξάμεο πνπ παξάγεη θαζαξά έζνδα κφλν θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο θαη ηα νπνία δελ είραλ ιεθζεί ππφςε 

θαηά ηελ έληαμε ηεο πξάμεο (άξζξν 65 παξ. 8 ηνπ Καλ. 1303/13), ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηα δειψζεη, ην αξγφηεξν, 

ζην ηειεπηαίν Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ πνπ ππνβάιιεη.   

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 απνδέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα ηνπ, φζν θαη 
ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ 
εθηέιεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ δεηεζεί. 

5. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
(i) Να απνδέρεηαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην θαηάινγν ησλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Π. πνπ δεκνζηνπνηεί ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δ.Π ζηε δηαδηθηπαθή πχιε  www.espa.gr, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 115 θαη ζην Παξάξηεκα ΥΗΗ ηνπ Καλ. 1303/2013, 
θαη ζην νπνίν αλαθέξνληαη: ενλνκαζία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο πξάμεο, ζχλνςε ηεο πξάμεο, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξάμεο, 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξάμεο, ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε, πνζνζηφ ζπρξεκαηνδφηεζεο, 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 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 Καλνληζκφ821/2014,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 πξνβάιιεη ζε φιεο ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ πινπνηεί, ην έκβιεκα ηεο Έλσζεο, κε αλαθνξά 

ζηελ Έλσζε θαη ζην Σακείν ή ζηα Σακεία πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πξάμε (φηαλ ε πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Σακεία, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ΔΓΔΣ). 

http://www.espa.gr/
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δ)  Να αλαξηά ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ, αλ ππάξρεη, ζηνηρεία ηεο πξάμεο, φπσο ζχληνκε πεξηγξαθή, αλάινγε κε ην 

επίπεδν ηεο ζηήξημεο, ζηφρνπο θαη απνηειέζκαηα, επηζεκαίλνληαο ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε απφ ηελ Έλσζε. 

ε)  Να ηνπνζεηεί αθίζα κε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξάμε, ζε πξάμεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε πηλαθίδσλ 

ή πιαθψλ. 

ζη)  Να ελεκεξψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ, θαη θαηά πεξίπησζε απφ ην 

ΔΣΠΑ ή ην Σακείν πλνρήο, ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζή ηεο απφ ην ΔΚΣ, ή ην ΔΣΠΑ ή ην Σ.. θαη ηελ πινπνίεζή 

ηεο ζην πιαίζην επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ ελ ιφγσ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε έγγξαθν ή άιιν 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή παξάγνληαη ζην πιαίζην απηφ. 

δ)  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. Ζ 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 ην έληππν Δ.Η.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. 

(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 από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π ή θαζνξίδνληαη απφ ην 
ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξάμε. 

Ζ ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ επηβεβαηψλνληαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, κε δηνηθεηηθέο ή θαη 
επηηφπηεο επαιεζεχζεηο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. (Σηελ πεξίπηωζε πνπ ε ππνρξέωζε ηήξεζεο ηωλ 
καθξνρξνλίωλ δεζκεύζεωλ κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν θνξέα, απηόο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ππνρξέωζε αθνξά απηόλ ηνλ θνξέα) 
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 Δπξσπατθή Έλσζε  

    
     

 
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) 

ειίδα 13 

ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο ΓΑ ή ηνπο ΔΦ κέζα ζην ΟΠ ΔΠΑ θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξφζθιεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ ζην Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο απφ ηα δεδνκέλα ηεο πξφζθιεζεο. 

 

Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΦΟΡΑ:  

1. ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ (λαη/νρη): 

 
OXI 

2. ΣΜΖΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΔΡΓΑ - PHASING (λαη/όρη) 

 
OXI 

3. ΠΡΑΞΔΗ ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΗΔ ΚΟΗΝΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ (λαη/όρη): 

 
ΟΥΗ 

4. ΠΡΑΞΔΗ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΓΗΣ (λαη/όρη): 

 
OXI 

5. ΠΡΑΞΔΗ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΑΝ (λαη/νρη): 

 
OXI 

6. ΔΝΗΥΤΖ ΜΜΔ (λαη/νρη): 

 
ΟΥΗ 

7. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ ΜΔΑ (λαη/φρη) 

 
OXI 

8. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Ζ ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Ζ ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ (λαη/φρη) 

 
OXI 

9. ΤΛΛΟΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ, ΓΗΑΒΗΒΑΖ ΜΗΚΡΟΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (λαη/νρη): 

 
OXI 

10. ΚΟΗΝΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΔΚΡΟΧΝ ΔΚΣ ΓΗΑ ΦΟΡΔΗ: 
1. Πξάμεηο πνπ πινπνηνχληαη πιήξσο ή κεξηθψο είηε απφ Κνηλσληθφ Δηαίξν είηε απφ Με 

Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε; (λαη/όρη) 
OXI 

2. Πξάμεηο πνπ αθνξνχλ (ππνζηεξίδνπλ) δεκφζηεο δηνηθήζεηο ή δεκφζηεο ππεξεζίεο ζε 
εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν; (λαη/όρη) 

OXI 

3. Πξάμεηο πνπ έρνπλ ζηφρν/ζπκβάιινπλ (dedicated) ζηε βηψζηκε ζπκκεηνρή θαη ηελ 
πξφνδν ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε; (λαη/φρη) 

OXI 

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 Ι.ΚΧΓΙΚΟ ΙΙ.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Μεραληζκφο Δδαθηθήο Γηάζηαζεο TDM 07 (ID: 1007) Γελ εθαξκφδεηαη  

Σχπνο Δδαθηθήο Γηάζηαζεο TER 07 (ID: 907) Γελ εθαξκφδεηαη  

Μνξθή Υξεκαηνδφηεζεο FIN 01 (ID: 801) Με επηζηξεπηέα επηρνξήγεζε  

Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα ECO 19 (ID: 19) Δθπαίδεπζε  

Γεπηεξεχσλ Θεκαηηθφο ηφρνο ΔΚΣ ESF 08 (ID: 1108) Γελ εθαξκφδεηαη  

Δηδηθή Γηάζηαζε SPD 07 (ID: 101) Γελ αθνξά Παλδεκία COVID 19  

Γεσγξαθηθή ζέζε (Πεξηθέξεηα ή 
Ννκφο/ΟΣΑ)–(NUTS/LAU) 

EL (ID:1 ) Διιάδα 
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