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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3  «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» 

Η παρούσα Πρόσκληση αξιοποιεί πόρους και από τα παρακάτω Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (από συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας): 

«Ε.Π.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-
Π∆Μ» 

«Ε.Π.  ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Νότιο 
Αιγαίο» 

Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στερεάς 
Ελλάδας» 

«Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής» 

      

 

 



       
 

 

 

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

3. Το Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ 141/21.06.2012) σχετικά με ∆ιορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών, 

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

5. Την με αρ. πρωτ. 152535/ΨΣ6243-Α1 της 27/11/2013 Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία 

εκχωρούνται στον Ενδιάμεσο Φορέα ∆ιαχείρισης «ΕΦ∆ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας 

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)» αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα 

∆ιαχείρισης, 

6. Την με αρ. πρωτ. 46221/∆ΙΟΕ2138 της 10/10/2008 Υπουργική Απόφαση για «αντικατάσταση 

των άρθρων 16, 22 και 24 της υπ' αριθμ. 10536/∆Ι0Ε 291/10.3.2006 απόφασης του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ( Β' 302), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», 

7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5339/26.10.2007 που αφορά την 

έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - 

CCI2007GR161P0002, 

8. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος ∆ιαχείρισης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

9. Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως εγκρίθηκαν από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» και όπως περιγράφονται και 

εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο, 

10. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5339/26.10.2007 που αφορά την 

έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας – 

CCI2007GR161PO002, 



       
 

 

 

11. Τα συμπεράσματα της  ∆ιάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, 

12. Το πρακτικό της Ο∆Ε, που εγκρίνει τις ψηφιακές δράσεις, 

13. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5444/05.11.2007 που αφορά στην 

έγκριση του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», 

14. Την από 18.03.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα 

Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση 

έγγραφο, 

15. Την υπ. αριθμ. 18145/ΕΥΣΣΑΑΠ 965/19.04.2012 Απόφαση έγκρισης Προγράμματος Τεχνικής 

Υποστήριξης Εφαρμογής των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού  και των 

λοιπών ∆ικαιούχων του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2007-2013, για το έτος 2012, 

16. Την υπ.αριθμ. 27152 /ΕΥΣΣΑΑΠ  1389/14.06.2012 1η τροποποίηση Απόφασης έγκρισης 

Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού  και των λοιπών ∆ικαιούχων του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, για το έτος 2012. 

Κ Α Λ Ε Ι 
 

 Τον Ενδιάμεσο Φορέα ∆ιαχείρισης της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) , προκειμένου να ενταχθούν και να 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω  Αξόνων Προτεραιότητας των ως άνω Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Άξονα 
3 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» στον οποίο οι δράσεις που θα ενταχθούν ενδεικτικά θα 
περιλαμβάνουν: 

 Προμήθεια και επεξεργασία τεχνικού εξοπλισμού, συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση 
της διαχείρισης και τον εκσυγχρονισμό ή και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
επιτελικών φορέων (αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, αμοιβές μελετητών- εμπειρογνωμόνων, 
ανάπτυξη και διάχυση προτύπων οργανωτικών μεθόδων, τεχνικός εξοπλισμός, συνδρομές 
ειδικών εφαρμογών κ.λ.π). 

 Πραγματοποίηση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, 
σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για στόχους που αφορούν την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, την εφαρμογή και παρακολούθηση των Ε.Π. ή ευρύτερα την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας  των επιτελικών φορέων. 

 Σχεδιασμός, υποστήριξη ή/και βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. 

 Λειτουργία επιτελικών φορέων και υποστηρικτικών δομών. 



       
 

 

 

 Μετακινήσεις στελεχών. 

 ∆ημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις. 

 Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης. 

 Σύμβουλοι ∆ημοσιότητας. 

 Χρήση εξωτερικών υπηρεσιών στήριξης σε ειδικά θέματα (Σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες, 
υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου, νομική υποστήριξη). 

 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ  

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές 
προτεραιότητες και οικονομική δραστηριότητα ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπως αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος 1 της 
Πρόσκλησης, 

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του 
Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. 

 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Ο ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δημόσια δαπάνη ή/και την προς 
διάθεση κάθε έτους συνολική δημόσια δαπάνη με ανακατανομή της ανά θεματική 
προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων, καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση 
ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της 
οικείας ιστοσελίδας www.eetaa.gr & www.espa.gr. 

2.2 Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα 
πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στον Πίνακα 1 του 
ισχύοντος Παραρτήματος της Πρόσκλησης. 

2.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της διαθέσιμης 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 
πράξεων ορίζεται η 31η ∆εκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα 
συντελείται σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ένταξης των πράξεων. 

 
3.2  Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 
3614/2007» της με αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/τ.Β’/27.03.08) Υπουργικής 
Απόφασης Συστήματος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
3.3    Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας δεν υπάρχουν. 
 

4.  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1  Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως 
εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του Πίνακα 2, ήτοι το ποσό 
774.999,00 €. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από τον ΕΦ∆ 
ΕΕΤΑΑ ΑΕ μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας 
δαπάνης της παρούσας. 



       
 

 

 

4.2  Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.eetaa.gr & www.espa.gr . 

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ.∆.Π.), το οποίο διατίθεται από τη ∆.Α. του ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ (δ/νση: 
Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα ,1ος όροφος) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.eetaa.gr & www.espa.gr Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του 
τυποποιημένου εντύπου Τ.∆.Π.Π. απορρίπτονται. 

(iii) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. 

(iv) Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της 
προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης 
προγραμματιστικής περιόδου. 

4.3   Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη ∆.Α. του ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ, στη 
δ/νση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα ,1ος όροφος, τις ώρες 0900 - 1500 όλες τις εργάσιμες 
ημέρες.  

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του 
ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο 
Τ.∆.Π.Π., καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα. Τα πρωτότυπα έγγραφα της 
πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς (ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΑΕ «Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής», δ/νση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα ,1ος όροφος, τις ώρες 0900 - 1500 όλες τις 
εργάσιμες ημέρες), επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής τους. Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής 
υποβολής του ΕΣΠΑ, θα απορρίπτονται.  

 

5 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύμφωνα με τις ανωτέρω 
απαιτήσεις  του κεφαλαίου 4 η διαδικασία  για την ένταξη των πράξεων στο/α Ε.Π. ακολουθεί τα 
παρακάτω βήματα:  

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από τον Ενδιάμεσο 
Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΑΕ δύναται να ζητήσει την 
υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων (ή/και διευκρινήσεων) από το δικαιούχο, τα οποία πρέπει 
να έχουν υποβληθεί έως την λήξη του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, κατά το οποίο εξετάζεται η 
πληρότητα των στοιχείων της πρόσκλησης. 

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από τον Ενδιάμεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ, με βάση τα 
κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην 
παρούσα πρόσκληση σχετικά με την: 
(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,   
(ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,  
(iii) σκοπιμότητα της πράξης και  
(iv) ωριμότητα της πράξης. 

   Τα εξειδικευμένα κριτήρια βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr  

    

  Άμεση Αξιολόγηση  



       
 

 

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι 
άμεση.  

Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας βάσει: 

α) της ημερομηνίας υποβολής τους στον ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΑΕ εφόσον είναι πλήρεις ή  

β) της ημερομηνίας υποβολής όλων των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων 
εφόσον δεν είναι πλήρεις αρχικά και με την προϋπόθεση ότι τα συμπληρωματικά 
στοιχεία έχουν ζητηθεί από τον ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΑΕ,  

μέχρι την κάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού.  

Εφόσον η αξιολόγηση από τον ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΑΕ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν 
για την χρηματοδότηση της πρότασης ενημερώνεται ο ∆ικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση. Αν η 
αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα.  

Ο ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΑΕ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά 
αξιολογηθεισών προτάσεων.  

5.3   Γνωμοδότηση από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας στις περιπτώσεις μεγάλων 
έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. 

5.4  Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την απόφαση 
ένταξης της πρότασης του στο ΕΠ στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της απόφασης ένταξης πράξης  

5.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Υπουργό Εσωτερικών. Υπόδειγμα της 
απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην 
παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr.  

5.6 ∆ημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΦ∆ της ΕΕΤΑΑ του τίτλου των πράξεων που 
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δημόσιας 
χρηματοδότησης που χορηγείται. 

6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης 
ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει: 

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και 
μη διάκριση.  

(ii) Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως αυτά θα 
αποτυπωθούν στο «Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης». 

(iii) Να λαμβάνουν προέγκριση από τον ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ για τις διαδικασίες διακήρυξης και 
τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων να λαμβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης. 

(iv) Να αποστέλλουν στον ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης και των 
υποέργων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.  



       
 

 

 

(v) Να αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που 
χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(vi) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 
1828/2006. 

(vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 
δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς ή τον Ενδιάμεσο Φορέα 
∆ιαχείρισης στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν έχει 
μηχανογραφημένο σύστημα οφείλει να τηρεί λογιστικά φύλλα τύπου ΒΑΚΧΕΠ. 

(viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο 
και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον 
μέχρι το τέλος του 2020. 

(ix) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και 
για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, 
δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή 
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(x) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά 
όργανα και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά 
στην εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(xi) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο 
εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από τον ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ.  

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  
 
7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των 

Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γυφτάκη Ε., τηλέφωνο 
2131320700, e-mail: efd@eetaa.gr. 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», το σύστημα 
διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν 
λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε 
πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση Τ∆ΠΠ/Υ, 
πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα 
έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.eetaa.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας του ΕΦ∆ 
ΕΕΤΑΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική 
πληροφορία. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

                                   

                                              Γ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

 



       
 

 

 

 
Συνημμένα:  

1. Υπουργική Απόφαση Συστήματος ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆) με αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 
540/Β/27.03.08 

2. Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων 
 Αίτησης χρηματοδότησης 
 Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόμενης Πράξης και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης 
 Χρηματοοικονομικής ανάλυσης προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος 
χρηματοδότησης και οδηγίες συμπλήρωσης για τα έργα που παράγουν έσοδα  

 Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης  
 Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  

3. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης  

 

Κοινοποίηση: 

1. ΥΠΑΑΝ, Γενική Γραμματεία ∆ημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, γραφείο Γενικού Γραμματέα 

2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(Ε.Υ.Σ.) Νίκης 5-7, 5ος όροφος, Σύνταγμα – Αθήνα, Υπόψη Προϊσταμένου Ε.Υ. κ. Γ. 
Λογοθέτη 

3. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013, Λέκκα 23-25, 
6ος όροφος, Σύνταγμα – Αθήνα, Υπόψη Προϊσταμένου Υπηρεσίας, κ. Ε. Γιαμπουρά 

4.    Υπουργείο Εσωτερικών, Σταδίου 27- Αθήνα, Υπόψη Υπουργού κ. Ι.Μιχελάκη 
5.    ΥΠΑΑΝ, Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, υπόψη Προϊσταμένου 
6.    ΥΠΑΑΝ, Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, υπόψη Προϊσταμένου 

 

 

Εσωτερική ∆ιανομή  
1. Γραφείο ∆ιοίκησης ΕΕΤΑΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 60 

1. Προϋπολογισμός  

Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 774.999,00 €.  

Πίνακας 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Προϋπολογισμός (Συνολική ∆ημόσια ∆απάνη) Πρόσκλησης 774.999,00 € 

Επιχειρησιακά 
προγράμματα 

Ε.Π. 
Ψηφιακή 
Σύγκλιση  

Ε.Π. Μακεδονίας- 
Θράκης  

Ε.Π. 
Κρήτης & 
Νήσων 
Αιγαίου 

Ε.Π. 
Θεσσαλία
ς-Στερεάς 
Ελλάδας-
Ηπείρου 

Ε.Π. 
Αττικής 

Επιλέξιμες Περιφέρειες 

Ανατολική 
Μακεδονία-
Θράκη, 
Ήπειρος, 
Θεσσαλία, 
Ιόνια Νησιά, 
∆υτική 
Ελλάδα, 

Πελοπόννησος
, Βόρειο 

Αιγαίο, Κρήτη 

Κεντρική 
Μακεδονία 

∆υτική 
Μακεδονία Νότιο Αιγαίο Στερεά 

Ελλάδα Αττική 

Συνολικά 
(€) 774.999€ 

 

357.692€ 

 

 

90.615€ 

 

 

28.615€ 

 

81.077€ 59.615€ 

 

157.385€ 

 

 

Πίνακας 2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆. 04 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 410 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΩ∆.  03 
ΣΤΟΧΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ 1-ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  100 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Ε.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΩ∆.  09 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 411 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΚΜ-Π∆Μ ΚΩ∆.  10 

ΣΤΟΧΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ 1-ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  100 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ε.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΩ∆.  09 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 412 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΚΜ-Π∆Μ ΚΩ∆.  10 



       
 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ 1-ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  100 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ∆.  11 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 413 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ∆.  12 

ΣΤΟΧΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ 1-ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  100 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΩ∆.  12 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 414 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΩ∆.  11 

ΣΤΟΧΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ 1-ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  100 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ∆.  13 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 415 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΩ∆.  05 
ΣΤΟΧΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ 1-ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  100 

 

Πίνακας 2.1 (κοινά για όλα τα παραπάνω Επιχειρησιακά Προγράμματα του Πίνακα 1) 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 

Προετοιμασία, εφαρμογή 
παρακολούθηση και επιθεώρηση ΚΩ∆.  85 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 

Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του 
συστήματος διοίκησης και συντονισμού 
των Ε.Π. για την προπαρασκευή, την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
Ε.Π. 

ΚΩ∆.  8503 

Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης, 
στελέχωσης και λειτουργίας των 
επιτελικών φορέων και των 
υποστηρικτικών δομών του συστήματος  
διοίκησης και συντονισμού της 
υλοποίησης των Ε.Π. 

ΚΩ∆.  8505 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

 

∆ημόσια ∆ιοίκηση  ΚΩ∆.  17 

 

 


