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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» 

 

 

 

Ειδικός Στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη 

συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» 
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Η παρούσα Πρόσκληση αξιοποιεί πόρους και από τα παρακάτω 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (από συγκεκριμένους άξονες 

προτεραιότητας): 

 
 

 «Ε.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» 
 
 «Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ» 

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

 

 

 

 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 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. 
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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. 
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Κ Α Λ Ε Ι 

 

 

 

 

Τους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (∆ήμους) 

 

 

 

 

για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με τις εξής προϋποθέσεις : 

 

 

 

 Κάθε προτεινόμενη πράξη δύναται να αφορά αποκλειστικά μόνο μία (1) 

πρόταση από τις αναγραφόμενες στο Πίνακα Ψηφιακών Υπηρεσιών 

 

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

 

 

 Ο προϋπολογισμός του έργου είναι μικρότερος ή ίσος των 61.500 ευρώ. 

 

 

 Ο Φορέας διαθέτει βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α. Ο φορέας 

διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β.   

 

 

Βάσει των ανωτέρω ο ∆ήμος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία από τις ακόλουθες 

επιλογές: 
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Α/Α Ψηφιακές Υπηρεσίες 

1 ∆ιαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

2 Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων 

3 Οδηγός πόλης 

4 ∆ιαδικτυακή πύλη ανάπτυξης επιχειρηματικότητας / απασχόλησης 

5 ∆ιαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη 

6 ∆ιαχείριση σήμανσης και οδικού δικτύου 

7 Ψηφιακή πύλη ενημέρωσης του Πολίτη 

8 Αγροτική παραγωγή-Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών) 

9 Αθλητικές ∆ραστηριότητες 

10 Προώθηση τοπικού εμπορίου 

11 Τηλεματική ∆ιαχείριση απορριμματοφόρων  

 

Η παρούσα Πρόσκληση δεν αφορά σε πράξεις (κρατικών) ενισχύσεων. 

 

Αντικείμενο προτάσεων 

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο: 

 

i. του Ειδικού Στόχου 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - 

Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» (όπως 

περιγράφεται στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση), ο οποίος έχει ως στόχο την 

ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων 

τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών 

προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος 

σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία 

κλπ.).  

 

Σημείωση: Ο ΕΦ∆ - ΕΕΤΑΑ στην φάση της αξιολόγησης των πράξεων θα εξετάσει 

τη σχετική επικάλυψη της προτεινόμενης πράξης με το σύνολο των έργων του ΄Γ 

ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ και για όλα τα περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά 

προγράμματα σύμφωνα με το σημείο 13 του άρθρου 2 της εκχώρησης. Η 

τεκμηρίωση της μη ύπαρξης επικάλυψης αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο κατά την 
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αξιολόγηση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης. Η σαφήνεια και επάρκεια 

της τεκμηρίωσης του ανωτέρω συνιστά σημείο ουσιαστικής αξιολόγησης της 

σαφήνειας και πληρότητας περιγραφής της πρότασης. 

 

 

Οι προτεινόμενες από τους δυνητικούς ∆ικαιούχους παρεμβάσεις θα πρέπει κατά το 

σχεδιασμό να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας 

προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία 

βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας 

W3C και συγκεκριμένα στα Web Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). 

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις 

παρακάτω τεχνολογικές και λειτουργικές προτεραιότητες: 

 

• ∆υνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) το 

οποίο θα εξυπηρετείται στον Φορέα της Πρότασης ή σε κάποιον άλλο Φορέα της 

∆ημόσιας ∆ιοίκησης. 

• Υποστήριξη της ∆ιαλειτουργικότητας, μέσω της δημιουργίας Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου 

(Web Services). 

• Πολυκαναλική διάθεση των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι δυνατόν, 

με έμφαση στη διάθεση των υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων 

έξυπνων συσκευών. 

• Υπηρεσίες με χρήση Web2.0 εργαλείων, Social Media καναλιών, εικονικής ή/και 

επαυξημένης πραγματικότητας, με Έξυπνους Alerting μηχανισμούς προς τους 

ενδιαφερόμενους, διασύνδεσης φυσικού κόσμου με τον ηλεκτρονικό (smart tags). 

• Υλοποίηση πράξεων που δημιουργούν επαναχρησιμοποιούμενο ανοικτό κώδικα 

διαθέσιμο για χρήση από όλους (ως ελεύθερο προϊόν) καθώς και πράξεων που 

δύναται τα αποτελέσματά τους να παρέχονται σε άλλους γειτονικούς ∆ήμους ή 

∆ήμους με κοινά χαρακτηριστικά. 

• ∆ιασφάλιση, όπου απαιτείται, ο συντονισμός με το Ε.Π. «∆ιοικητική 

Μεταρρύθμιση» προκειμένου να ενταχθούν και να υλοποιηθούν συναφείς πράξεις, 

ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα της παρέμβασης. 

 

Οι ∆ικαιούχοι/Φορείς Πρότασης ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις υφιστάμενες 

δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές (servers, routers, switches, firewalls, κλπ) που 

διαθέτουν (συνυπολογίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία υπαρχόντων συστημάτων). 
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Εναλλακτικά, η υπηρεσία της φιλοξενίας (hosting) θα γίνει σε Κέντρο ∆εδομένων 

(Data center) εγκατεστημένο στην Ελλάδα το οποίο ανήκει σε φορέα του 

Ελληνικού ∆ημοσίου.  

 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις θεματικές 

προτεραιότητες και οικονομική δραστηριότητα ανά Άξονα Προτεραιότητας και 

ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :                      Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση ΚΩ∆. 

04 – 09 – 
11 – 12 – 

13 - 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 0410 – 0411 – 0412 – 0413 – 0414 – 0415 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :                 ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΚΩ∆. 

02 – 03 - 
04 – 05 - 
10 - 06 - 
12 – 11 - 

ΣΤΟΧΟΣ                           ΣΤΟΧΟΣ 1- ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆. 100 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: 

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη 
(ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση 
κ.λπ.) 

ΚΩ∆. 13 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη 
συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα ΚΩ∆. 05 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ∆ημόσια ∆ιοίκηση ΚΩ∆. 17 

 

 

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 

του Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και να συνεισφέρουν στην 

εκπλήρωση των σχετικών δεικτών απασχόλησης και αποτελεσμάτων, οι οποίοι 

αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες: 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
(ισοδύναμα ανθρωποέτη) – ΚΩ∆. 501 αριθμός 

Νέες θέσεις εργασίας  που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης 
(ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) - ΚΩ∆.1 αριθμός 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας – ΚΩ∆.11 αριθμός 

∆ημιουργούμενες Υπηρεσίες ∆ημόσιας ∆ιοίκησης για Πολίτες που είναι Πλήρως 
∆ιαθέσιμες Ηλεκτρονικά  (εκτός των βασικών) - ΚΩ∆.4204 αριθμός 

 

 

 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 

παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά θεματική προτεραιότητα ή/και 

κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
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Σημείωση: Ο παραπάνω πίνακας αφορά όλα τα ΠΕΠ 

 

2.2 Ο ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΑΕ 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.  

 

2.3 Ο ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΑΕ, σε τακτά διαστήματα, επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα 

τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς της. 

 

2.4 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 31 ∆εκεμβρίου 2015.  

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. 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής 

Απόφασης Συστήματος ∆ιαχείρισης. 
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4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

 

4.1. O υποψήφιος δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις προτάσεις του, 

από την 27η/12/2013 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) 

έως την 31η/01/2014 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) 

 Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών 

δεν θα γίνονται δεκτές. 
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4.2.   Ο υποβαλλόμενος φάκελος πρότασης θα πρέπει να ακολουθεί τη 

δομή (ενότητες και αρίθμηση) που αναφέρεται στο συνημμένο 

έγγραφο «Περιεχόμενα πρότασης». Το έγγραφο με τα περιεχόμενα της 

πρότασης συμπληρώνεται από τον δυνητικό δικαιούχο και περιλαμβάνεται 

στον φάκελο της πρότασης. 

 

 

4.3. Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

1. Αίτηση Χρηματοδότησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται 
στην παρούσα πρόσκληση. 

2. Προσυμπληρωμένο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόμενης Πράξης (Τ∆ΠΠ). 

Το έντυπο που θα υποβληθεί στο φάκελο της προτεινόμενης πράξης και θα 

φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τον αρμόδιο φορέα. Η συμπλήρωση του 

πεδίου «Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης» έχει ήδη γίνει 

σύμφωνα με τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και περιλαμβάνονται στο 

υποστηρικτικό υλικό της παρούσας Πρόσκλησης. Προτάσεις που 

υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Τ∆ΠΠ 

απορρίπτονται. 

3. Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη 

χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο 

πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

4. Κατάλογος Έργων Ψηφιακής Σύγκλισης ή  άλλων εργαλείων ΤΠΕ που έχει 

υλοποιήσει ο Φορέας στο ΄Γ ΚΠΣ & το ΕΣΠΑ. 

5. Απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη αρμόδιου συλλογικού οργάνου για την 

υποβολή της πρότασης, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του 

φορέα. 

6. Προσυμπληρωμένο Έντυπο ανάλυσης Κόστους 
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7. Λοιπά στοιχεία: 

(i) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του ∆ικαιούχου 

(π.χ. Συστατικοί Νόμοι, Προεδρικά ∆ιατάγματα, Υπουργικές 

Αποφάσεις, Καταστατικά φορέων κ.λπ.) με τα οποία 

τεκμηριώνεται η θεσμική αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης από 

το ∆ικαιούχο, δηλαδή η αρμοδιότητα του φορέα να παρέχει τις 

υπηρεσίες που θα προκύψουν από την πράξη. ∆εν αποτελεί 

τεκμηρίωση αρμοδιότητας η δυνατότητα του Φορέα να εκτελεί 

συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

(ii) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του Φορέα 

Λειτουργίας (π.χ. Συστατικοί Νόμοι, Προεδρικά ∆ιατάγματα, 

Υπουργικές Αποφάσεις, Καταστατικά φορέων κλπ) με τα οποία 

τεκμηριώνεται η αρμοδιότητα του Φορέα για τη λειτουργία και 

συντήρηση της πράξης. 

 

 

4.4. Οι προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

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

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης στη διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 10436, 

Αθήνα τις ώρες 09.00 - 16.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, στον πρώτο όροφο 

υπόψη κα. Γυφτάκη.  

 

Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με 

ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία παραλαβής της πρότασης από τον «ΕΦ∆ 

Ε.Ε.Τ.Α.Α.». 

 

Προτάσεις που υποβάλλονται και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των 

εγγράφων όπως αναγράφονται στην παράγραφο 4.3. σε έντυπη μορφή 

απορρίπτονται. 
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5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

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 από 

τον δικαιούχο, ορίζοντας εγγράφως συγκεκριμένη προθεσμία για την 

υποβολή τους   

5.2 Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση λόγω της άμεσης ανάγκης 

για επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης και δεδομένου ότι οι 

προτεινόμενες πράξεις περιλαμβάνονται ήδη σε εγκεκριμένα αναπτυξιακά 

προγράμματα της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. 

 

Άμεση Αξιολόγηση  

 

Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας βάσει της 

ημερομηνίας υποβολής τους στην ΕΕΤΑΑ εφόσον είναι πλήρεις, ή τίθεται σε 

αναστολή μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου εφόσον δεν 

είναι πλήρεις αρχικά, μέχρι την κάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Εφόσον η αξιολόγηση από τον ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΑΕ αποβεί αρνητική, ή οι 

διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για τη χρηματοδότηση της πρότασης 

ενημερώνεται ο ∆ικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί 

θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα. 

Στο Α΄ Στάδιο αξιολόγησης εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης 

πρότασης σύμφωνα με την λίστα ελέγχου  

Εφόσον η υποβαλλόμενη πρόταση αξιολογηθεί θετικά στο Α΄ Στάδιο 

Αξιολόγησης, η αξιολόγηση συνεχίζεται στο Β΄ Στάδιο σύμφωνα με την λίστα 

ελέγχου  

Η ειδικότερη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων καθώς και οι 

λίστες αξιολόγησης, επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται 

δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr. 
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Η ΕΕΤΑΑ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις σε επί μέρους στοιχεία των 

θετικά αξιολογημένων πράξεων 

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 ένταξη της πρότασής του στο ΕΠ στο σύμφωνο αποδοχής όρων που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης της 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 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ 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 λαμβάνουν προέγκριση από τον Ενδιάμεσο Φορέα ∆ιαχείρισης 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. 
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(iii) Να αποστέλλουν στον Ενδιάμεσο Φορέα ∆ιαχείρισης 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. 

(iv) Να αποδέχονται την 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. 

(v) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον 

Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(vi) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις 

δηλούμενες προς τον Ενδιάμεσο Φορέα ∆ιαχείρισης στα Μηνιαία ∆ελτία 

∆ήλωσης ∆απανών. 

(vii) 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. 

(viii) 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, στον ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΑΕ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, 

Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ix) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και 

κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο 

προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της 

πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(x) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το  

ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από τον 

Ενδιάμεσο Φορέα ∆ιαχείρισης. 
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7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

7.1. 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 υποδείγματα των εντύπων, οδηγίες για τη συμπλήρωση Τ∆ΠΠ, 

πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου 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∆ Ε.Ε.Τ.Α.Α.»  με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το 

Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

7.2. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την 

συμπλήρωση των Τ∆ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον 

«ΕΦ∆ Ε.Ε.Τ.Α.Α.». 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

                Γ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

 

Συνημμένα 

1. Υπουργική Απόφαση Συστήματος ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆) με αρ. πρωτ. 
14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 

2. Έντυπο Περιεχομένων Πρότασης 

3. Αίτηση χρηματοδότησης (Προσυμπληρωμένο έντυπο) 

4. Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόμενης Πράξης (Τ∆ΠΠ) (Προσυμπληρωμένο 
έντυπο) 

5. Έντυπο ανάλυσης κόστους (Προσυμπληρωμένο έντυπο) 

6. Βεβαίωση μη διπλής χρηματοδότησης (Προσυμπληρωμένο έντυπο) 

7. ∆ιαδικασία επιλογής και έγκρισης πράξεων 

8. Υπόδειγμα απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου 

9. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης 

10. Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης 
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Κοινοποίηση 

1. ΥΠΟΙΑΝ, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού 
Γραμματέα 

2. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού 

3. ΕΥ∆ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

4. ΥΠΟΙΑΝ, Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, υπόψη Προϊσταμένου 

5. ΥΠΟΙΑΝ, Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, υπόψη Προϊσταμένου 

6. Κ.Ε.∆.Ε.  


