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1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΑΞΗΣ 

 

1.1 Ενέργειες για την ένταξη της Πράξης  

 

1.1.1 Ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης της Πράξης – Έκδοση Απόφασης 

Ένταξης  

 

Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, ο ∆ικαιούχος, του οποίου η πρόταση έχει αξιολογηθεί 

θετικά, λαµβάνει από την Ε.Υ.∆. του ΕΠΑΝΑ∆ το Σχέδιο της Απόφασης Ένταξης, µαζί µε το 

εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης και το «Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων Απόφασης 

Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων ∆ικαιούχου».  

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού», ο ∆ικαιούχος οφείλει να αποστείλει άµεσα στην Ε.Υ.∆. το «Σύµφωνο Αποδοχής 

των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων ∆ικαιούχου», υπογεγραµµένο από 

το νόµιµο εκπρόσωπό του. Μετά την υποβολή του Συµφώνου στην Ε.Υ.∆. του ΕΠΑΝΑ∆, 

εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π., η οποία κοινοποιείται στο ∆ικαιούχο. 

 

1.2 Ενέργειες για την ανάληψη Νοµικής ∆έσµευσης 

 

1.2.1 Υποβολή Φακέλου Υλοποίησης Πράξης µε ίδια µέσα (φάκελος αυτεπιστασίας) 

- Λοιπές αποφάσεις/ενέργειες 

 

Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠΑΝΑ∆, ο ∆ικαιούχος υποβάλλει 

άµεσα στη Μονάδα Γ – Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων της Ε.Υ.∆. του ΕΠΑΝΑ∆ 

Φάκελο Υλοποίησης Πράξης µε ίδια µέσα (φάκελος αυτεπιστασίας) για έλεγχο 

προέγκρισης. 

 

Στο φάκελο επισυνάπτεται υποχρεωτικά και αντίγραφο του Μνηµονίου Συνεργασίας, για 

τη διευκόλυνση της διαδικασίας προέγκρισης. 

 

Αναλυτικά, ο φάκελος αυτεπιστασίας που θα υποβληθεί θα πρέπει να περιέχει τα εξής:  

 

Α. Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Πράξης µε ίδια µέσα (Παράρτηµα ΙΙ) 

 

Στο στάδιο αυτό, το Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Πράξης µε ίδια µέσα δε φέρει 

αριθµό πρωτοκόλλου, ούτε υπογραφή από το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ικαιούχου. 

Μετά την εξέταση του φακέλου αυτεπιστασίας από τη Μονάδα Προεγκρίσεων της Ε.Υ.∆. του 

ΕΠΑΝΑ∆, βάσει σχετικής Λίστας Ελέγχου Υλοποίησης Πράξης µε ίδια µέσα, εκδίδεται από την 

Ε.Υ.∆. η Απόφαση Προέγκρισης Αυτεπιστασίας. Η Απόφαση αυτή (Απόφαση Προέγκρισης) 

αποστέλλεται, µαζί µε τη Λίστα Ελέγχου, στο ∆ικαιούχο, ο οποίος υποχρεούται να 

ενσωµατώσει στο κείµενο του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Πράξης µε ίδια µέσα τις τυχόν 
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παρατηρήσεις της Ε.Υ.∆. Στη συνέχεια, το οριστικοποιηµένο πια (µετά την ενσωµάτωση των 

τυχόν παρατηρήσεων της Ε.Υ.∆.) κείµενο του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Πράξης µε ίδια 

µέσα, υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ικαιούχου, πρωτοκολλείται από το 

∆ικαιούχο και κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Ε.Υ.∆. ως Απόφαση Υλοποίησης Πράξης 

µε Ίδια Μέσα και µαζί µε το Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου (Τ∆Υ). Επισηµαίνεται ότι, το 

Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου που αποστέλλεται στην Ε.Υ.∆. πρέπει προηγουµένως να έχει 

συµπληρωθεί και υποβληθεί ηλεκτρονικά από το ∆ικαιούχο στην Ηλεκτρονική Υποβολή του 

ΕΣΠΑ, στη διεύθυνση http://logon.mnec.gr.  

 

Η Απόφαση Υλοποίησης Πράξης µε Ίδια Μέσα συνιστά τη Νοµική ∆έσµευση του 

∆ικαιούχου και ισοδυναµεί µε την ανάληψη συµβατικής υποχρέωσής του για τον 

τρόπο εκτέλεσης της Πράξης και του Υποέργου της. 

 

Στο Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Πράξης µε ίδια µέσα προσδιορίζονται αναλυτικά και 

σύµφωνα πάντα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση Ένταξης, στο Σύµφωνο Αποδοχής των 

Όρων της και στο Μνηµόνιο Συνεργασίας, τα παρακάτω στοιχεία: 

 

• Ο τίτλος του Υποέργου. 

• Το φυσικό αντικείµενο (τί περιλαµβάνει, πώς υλοποιείται, τα παραδοτέα του).  

• Η χωροθέτηση του Υποέργου σε επίπεδο ∆ήµου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία 

διεύθυνσης κάθε Κοινωνικής ∆οµής. Στην περίπτωση παραχώρησης χώρου για τη 

λειτουργία κάποιας Κοινωνικής ∆οµής από το συµπράττοντα ∆ήµο ή από άλλο 

φορέα, θα επισυνάπτεται, µαζί µε το Σχέδιο της Απόφασης Υλοποίησης Πράξης µε 

ίδια µέσα ή θα αποστέλλεται στην Ε.Υ.∆. το αργότερο µαζί µε τη Βεβαίωση Έναρξης 

και το αντίστοιχο παραχωρητήριο. Στην περίπτωση ενοικίασης χώρου για τη 

λειτουργία κάποιας Κοινωνικής ∆οµής, αυτό θα πρέπει να προκύπτει ξεκάθαρα, 

τόσο από την περιγραφή του φυσικού αντικειµένου, όσο και από την ανάλυση των 

έµµεσων δαπανών για τη συγκεκριµένη ∆οµή, ενώ ο ∆ικαιούχος οφείλει να 

υποβάλλει στην Ε.Υ.∆. το αντίστοιχο µισθωτήριο, θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ, 

µαζί µε τη Βεβαίωση Έναρξης. 

• Τα ίδια υλικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης 

(π.χ. εξοπλισµός και λοιπά υλικά µέσα). 

• Το προσωπικό (έµµεσα ωφελούµενοι) που θα απασχοληθεί µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας ορισµένου χρόνου σε κάθε Κοινωνική ∆οµή, οι αντίστοιχες ειδικότητες, ο 

χρόνος απασχόλησης σε ανθρωποµήνες και το ωράριο εργασίας. 

• Οι άµεσα ωφελούµενοι κάθε Κοινωνικής ∆οµής, ο τρόπος προσέγγισης τους και τα 

κριτήρια επιλογής τους. 

• Οι τυχόν επί µέρους αναθέσεις σε τρίτους προµηθειών ή παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης εργασιών (για τις οποίες, λόγω µικρού ύψους προϋπολογισµού, δεν 

απαιτείται τακτικός διαγωνισµός). 



 

 

Ο∆ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 22 

• Το χρονοδιάγραµµα λειτουργίας των Κοινωνικών ∆οµών (έναρξη/λήξη).   

• Ο προϋπολογισµός για τη λειτουργία κάθε Κοινωνικής ∆οµής, µε ανάλυση σε 

άµεσες και έµµεσες δαπάνες, καθώς και αντίστοιχη ανάλυση του προϋπολογισµού 

για το σύνολο του Υποέργου.  

• Η ανάλυση του κόστους ανά έµµεσα ωφελούµενο µηνιαίως και συνολικά. 

• Το σύστηµα εσωτερικής παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των 

παραδοτέων. 

 

Β. Αποφάσεις του ανωτάτου οργάνου ∆ιοίκησης του ∆ικαιούχου 

 

i) Απόφαση ορισµού του Υπευθύνου της Πράξης µε ίδια µέσα (Παράρτηµα Ι), ο 

οποίος, κατά κανόνα είναι στέλεχος του ∆ικαιούχου, έχει τη συνολική εικόνα της Πράξης, 

συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες ή τα οριζόµενα από το ∆ικαιούχο στελέχη για την 

καλύτερη εκτέλεση της Πράξης, συµπληρώνει και υποβάλλει στην Ε.Υ.∆. το Τεχνικό 

∆ελτίο Υποέργου και αναλαµβάνει την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των 

πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το θεσµικό 

πλαίσιο που διέπει το ∆ικαιούχο προβλέπει σχετική αρµοδιότητα σε συγκεκριµένα άτοµα, 

δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση της συγκεκριµένης απόφασης, αλλά αρκεί η υποβολή 

σχετικής δήλωσης του Υπευθύνου µε αντίστοιχο περιεχόµενο. 

ii) Απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 

ορισµένου χρόνου, του αριθµού των ανέργων (έµµεσα ωφελούµενοι) που θα 

απασχοληθούν στις Κοινωνικές ∆οµές, όπως αυτός προσδιορίζεται στην Απόφαση Ένταξης 

της Πράξης.  

iii)  Απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η υλοποίηση της Πράξης µε ίδια µέσα και η 

υποβολή του φακέλου αυτεπιστασίας στην Ε.Υ.∆. του ΕΠΑΝΑ∆ για έλεγχο 

προέγκρισης. 

iv) Απόφαση ορισµού Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας 

Παραδοτέων της Πράξης (Παράρτηµα III) µε σκοπό την εξασφάλιση 

αποτελεσµατικού ελέγχου της ποσότητας και ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και 

του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται οι ρόλοι 

και οι αρµοδιότητες όλων των µελών της Επιτροπής.  

 

Γ. Σχέδιο του Υποδείγµατος Ανακοίνωσης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την υποβολή αιτήσεων από τους έµµεσα ωφελούµενους. Το εν λόγω σχέδιο 

υποβάλλεται για κάθε Κοινωνική ∆οµή χωριστά, προσαρµοσµένο ανάλογα µε τις 

απαιτούµενες ειδικότητες ανά ∆οµή, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της 

Πρόσκλησης (κωδικός 49). Στο σχέδιο αυτό θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να αναλύονται τα 

κριτήρια επιλογής των έµµεσα ωφελουµένων και η αντίστοιχη µοριοδότηση ανά κριτήριο. 

Επισηµαίνεται ότι, η δηµοσιοποίηση, µε οποιοδήποτε µέσο, της εν λόγω 

ανακοίνωσης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να διαρκέσει για 

τουλάχιστον 15 ηµέρες.   
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∆. Σχέδιο της Σύµβασης Εξαρτηµένης Εργασίας Ορισµένου Χρόνου που θα συναφθεί 

µεταξύ του φορέα που έχει αναλάβει τη λειτουργία κάθε Κοινωνικής ∆οµής (∆ικαιούχος ή 

επιµέρους Φορέας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα) και του έµµεσα ωφελουµένου. 

Στη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, είναι απαραίτητο να 

περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία που απαιτεί η εργατική νοµοθεσία για τη σύναψη 

παρόµοιων συµβάσεων (µεταξύ άλλων, στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλοµένων, τόπος 

παροχής της εργασίας, θέση και ειδικότητα του εργαζοµένου, ηµεροµηνία έναρξης της 

σύµβασης και διάρκειά της, αποδοχές του εργαζοµένου και χρόνος καταβολής τους, 

ωράριο εργασίας κλπ.). Ο Φορέας που θα προσλάβει τον κάθε έµµεσα ωφελούµενο 

(∆ικαιούχος ή επί µέρους Φορέας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ανάλογα µε οριζόµενα 

στο Μνηµόνιο Συνεργασίας) οφείλει να του καταβάλει τη µισθοδοσία, όπως ορίζεται στη 

συναφθείσα σύµβαση, καθώς και να αποδίδει όλες τις σχετικές νόµιµες κρατήσεις, µε την 

επιφύλαξη της οµαλής ροής της χρηµατοδότησης του ∆ικαιούχου από το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στην καταβολή της µισθοδοσίας, πρέπει να περιγράφονται ρητά 

στη σύµβαση οι αποδοχές του εργαζοµένου (µισθός) και ο χρόνος καταβολής τους. Η 

καταβολή πρέπει να γίνεται στον τόπο της εργασίας και µέσα στο χρόνο του ωραρίου του 

εργαζοµένου και να συνοδεύεται από εκκαθαριστικό σηµείωµα µισθοδοσίας. Επισηµαίνεται 

ότι, βάσει του προεδρικού διατάγµατος 156/1994, ο εργοδότης υποχρεούται να 

γνωστοποιεί εγγράφως στον εργαζόµενο τους βασικούς όρους της σχέσης εργασίας (του 

κοινοποιεί αντίγραφο της σύµβασης εργασίας). Η υποχρέωση ισχύει προς όλους τους 

εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (πλήρους ή µερικής απασχόλησης). 

 

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 

 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου κάθε πράξης είναι 24 µήνες και θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30-09-2014. Ως ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών ορίζεται η 31-12-2014. Η επιλεξιµότητα των 

έµµεσων δαπανών της πράξης που αφορούν στον εκ των προτέρων προγραµµατισµό και 

προπαρασκευή της υλοποίησης, δύναται να ξεκινά µετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης. 

Η επιλεξιµότητα των δαπανών που αφορούν στην πρόσληψη των ανέργων που θα 

στελεχώσουν τις ∆οµές αντιστοιχεί στη χρονική διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί 

ανάµεσα στον προσληφθέντα και το ∆ικαιούχο, ήτοι 24 µήνες. Η ηµεροµηνία πρόσληψης  

του προσωπικού πρέπει να ταυτίζεται  µε την ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας της ∆οµής 

(σύµφωνα µε τη Βεβαίωση Έναρξης). Η δηµοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, η υπογραφή των συµβάσεων µε τους προσληφθέντες και η ολοκλήρωση της 

διαδικασίας πρόσληψής τους θα γίνει υποχρεωτικά µετά την έκδοση της απόφασης 

προέγκρισης αυτεπιστασίας.  

  

Οι δαπάνες δύναται να εξειδικεύονται σε κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που 

αντιπροσωπεύονται από κωδικούς αριθµών λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ. και µπορούν να 

επιβαρύνουν την Πράξη εάν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του ΕΚΤ βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 

1081/2006 και των εθνικών κανόνων επιλεξιµότητας που προσδιορίζονται από την υπ’ αριθ. 
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43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆) του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

Στις περιπτώσεις πράξεων που κατά την εκτέλεσή τους συµµετέχουν επί µέρους Φορείς Μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, οι οποίοι αναλαµβάνουν τη λειτουργία Κοινωνικής ∆οµής, υπό 

την συνολική ευθύνη του ∆ικαιούχου, είναι επιλέξιµες οι πραγµατικές δαπάνες που 

καταβάλλονται για την Πράξη από αυτούς τους φορείς και τον ορισθέντα ∆ικαιούχο, µε την 

προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

 

(α) υπάρχουν έγγραφα τεκµήρια της συµφωνίας των άλλων φορέων σχετικά µε τη  

συνεισφορά τους στην εκτέλεση της συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης  

(β) ο ∆ικαιούχος διατηρεί τη συνολική οικονοµική ευθύνη για την Πράξη 

(γ) οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους φορείς συνοδεύονται από εξοφληµένα 

τιµολόγια, ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης 

αποδεικτικής αξίας 

(δ) οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους φορείς αναφέρονται επίσηµα στο 

∆ικαιούχο ή/και στην Πράξη. Ο ∆ικαιούχος έχει την ευθύνη να επαληθεύσει το υπαρκτό 

και την επιλεξιµότητα των αναφερόµενων δαπανών, καθώς και την ολοκλήρωση των 

συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών, πριν τις δηλώσει στη ∆ιαχειριστική 

Αρχή. 

(ε) η διαδροµή ελέγχου καλύπτει ως και το επίπεδο των συµµετεχόντων φορέων.  

 

2.1 Επιλέξιµο κόστος υλοποίησης µιας Πράξης  

 
Το επιλέξιµο πραγµατικό κόστος υλοποίησης µιας Πράξης προκύπτει από τις επιλέξιµες 

άµεσες δαπάνες για την υλοποίησή της και από το µέρος των επιλέξιµων έµµεσων δαπανών 

που προσδιορίζονται στην Απόφαση Ένταξης και επιβαρύνουν την Πράξη, µετά τον 

επιµερισµό τους µε µια δίκαιη και δεόντως αιτιολογηµένη κατανοµή. 

 

Άµεσες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην κάλυψη του µισθολογικού κόστους των 

νέων θέσεων εργασίας που θα δηµιουργηθούν στο πλαίσιο της Πράξης για τη λειτουργία 

των Κοινωνικών ∆οµών, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως κρατήσεων 

(ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, κλπ.). Σηµειώνεται ότι το µισθολογικό κόστους του 

προσωπικού που απασχολείται ήδη σε υφιστάµενες Κοινωνικές ∆οµές δεν είναι 

επιλέξιµο.  

 

Έµµεσες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν σε λοιπά έξοδα λειτουργίας των 

Κοινωνικών ∆οµών (ενοίκια, αναλώσιµα κλπ.). Το ύψος των επιλέξιµων έµµεσων δαπανών 

για κάθε Πράξη, προσδιορίζεται επακριβώς στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. 

ΑΝΑ∆. Σε όλες τις περιπτώσεις έµµεσων δαπανών που αφορούν µόνον εν µέρει στη 

συγκεκριµένη Πράξη κι ως εκ τούτου πρέπει να επιµερίζονται, θα πρέπει στα πρωτότυπα 
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έγγραφα των αντίστοιχων παραστατικών (τιµολόγια, αποδείξεις κλπ.) να αναγράφεται ο 

κωδικός ΟΠΣ της Πράξης, το ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης και το αντίστοιχο ποσό 

που βαρύνει πραγµατικά τη συγκεκριµένη Πράξη. Ο επιµερισµός αυτός θα γίνεται µε 

ευθύνη του Υπευθύνου της Πράξης και τα αντίστοιχα παραστατικά θα πρέπει να 

σφραγίζονται από το ∆ικαιούχο και να υπογράφονται από τον Υπεύθυνο. 

Σηµειώνεται ότι, τυχόν δαπάνες που αφορούν σε κάλυψη πάγιων και διαρκών 

αναγκών του ∆ικαιούχου και των λοιπών φορέων που θα συµµετάσχουν στην 

υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης δεν είναι επιλέξιµες. 

 

Όλες οι δαπάνες (άµεσες και έµµεσες) θεωρούνται επιλέξιµες εφόσον έχουν πράγµατι 

καταβληθεί και αντιστοιχούν σε πληρωµές που έχουν πραγµατοποιηθεί από το ∆ικαιούχο (ή 

από επί µέρους Φορέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα), αιτιολογούνται από τους στόχους 

και τους όρους της εγκεκριµένης Πράξης και δικαιολογούνται από εξοφληµένα τιµολόγια ή 

λογιστικά στοιχεία ισοδύναµης αξίας, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων. 

Για την αποδοχή της επιλεξιµότητας όλων των δαπανών απαιτούνται νόµιµα 

παραστατικά τα οποία θα ελέγχονται στο 100%. 

 

Επισηµαίνονται ιδιαίτερα τα εξής:  

 

I. Ο ∆ικαιούχος οφείλει να τηρεί ειδικό φάκελο µε όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και 

παραστατικά που συνδέονται µε τις πληρωµές της Πράξης.  

 

II. Οι πληρωµές που γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, τηρούνται σε 

ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την Πράξη.  

 

III. Η υποχρέωση τήρησης των φακέλων ορίζεται κατ’ ελάχιστον µέχρι τις 31/12/2020.  

 

IV. Σε όλα τα παραστατικά που βαρύνουν την Πράξη, αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης 

και ο κωδικός ΟΠΣ, όπως αναφέρονται στην Απόφαση Ένταξης, η συγχρηµατοδότηση 

της Πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», 

καθώς και το Υποέργο της Πράξης στο οποίο αναφέρεται το παραστατικό ή άλλο 

λογιστικό έγγραφο.  

 

V. Ο ∆ικαιούχος οφείλει να τηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασµό για την 

οικονοµική διαχείριση της Πράξης, έτσι ώστε να είναι διακριτές οι εισροές και οι 

εκροές της Πράξης.  

 

2.2 Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιλέξιµων Έµµεσων ∆απανών 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι κατηγορίες επιλέξιµων έµµεσων 

δαπανών για τις Πράξεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 49. Επισηµαίνεται 

ότι, η επιλεξιµότητα των έµµεσων δαπανών συναρτάται µε το είδος των Κοινωνικών ∆οµών 
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που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο κάθε Πράξης. Ως εκ τούτου, από τις κατηγορίες έµµεσων 

δαπανών του πίνακα, θα δηλώνονται από το ∆ικαιούχο µόνον εκείνες που όντως σχετίζονται 

µε τη λειτουργία κάθε Κοινωνικής ∆οµής, ανάλογα µε το είδος αυτής. Αντίστοιχα, τυχόν 

κατηγορίες έµµεσων δαπανών που δεν προβλέπονται στον πίνακα, θα γίνονται δεκτές ως 

επιλέξιµες, εφόσον τεκµηριώνεται επαρκώς η συνάρτησή τους µε το είδος της κάθε ∆οµής. 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑ ∆ΟΜΩΝ 

Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ  

ΕΞΟ∆Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ) 

ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  

ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ  

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ  

ΕΞΟ∆Α ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ)  

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΡΟΦΙΜΑ, ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η, 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΛΠ.)  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ/ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΚΟΥΖΙΝΕΣ, Η/Υ ΚΛΠ.) 

 

Η επιλεξιµότητα της δαπάνης για αναλώσιµα αναγνωρίζεται εφόσον ο ∆ικαιούχος και οι 

συµµετέχοντες στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήµα δε δύνανται, βάσει του συστήµατος 

καταγραφής και παρακολούθησης της διακίνησης αγαθών που θα πρέπει να τηρείται για κάθε 

Κοινωνική ∆οµή, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα για τη λειτουργία κάθε ∆οµής 

αναλώσιµα, στο πλαίσιο του δικτύου συνεργασίας που οφείλουν να αναπτύξουν µε την 

ενεργό συµµετοχή το δυνατόν περισσότερων φορέων.  

 

Ενοίκια ∆οµών  

Τα ενοίκια ακινήτων για τη στέγαση των Κοινωνικών ∆οµών είναι επιλέξιµα µε την 

προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το ∆ικαιούχο. Τα 

µισθωτήρια συµβόλαια θεωρούνται υποχρεωτικά από την αρµόδια ∆ΟΥ.  

 

Λοιπές Λειτουργικές ∆απάνες 

 Στην κατηγορία αυτή επιλέξιµες δαπάνες είναι: οι λογαριασµοί ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 

τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, τα τιµολόγια ή/και οι αποδείξεις πληρωµής για αγορά 

καυσίµων, για ταχυδροµικά έξοδα κλπ. Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να συνυποβάλει: 
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� υπεύθυνη δήλωση µε τους αριθµούς λογαριασµών λειτουργικών δαπανών που αφορούν 

αποκλειστικά στην Πράξη 

� απόφαση ∆.Σ. για το δίκαιο και δεόντως αιτιολογηµένο τρόπο επιµερισµού των 

λειτουργικών δαπανών, όταν υπάρχουν κοινοί λογαριασµοί του Φορέα και της Πράξης  

 

∆απάνες για αποσβέσεις  

1. Οι δαπάνες για απόσβεση επίπλωσης και εξοπλισµού, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά 

για τη διάρκεια µιας Πράξης είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ εφόσον 

πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι όροι που θέτει η υπ’ αριθ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-

2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης (άρθρο 

27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

(α) εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά τους, 

(β) υπολογίζονται µε τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και 

(γ) αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης. 

 

2. Οι δαπάνες για αποσβέσεις είναι επιλέξιµες αυστηρά για την χρονική περίοδο που τα 

πάγια χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της Πράξης και σε κάθε περίπτωση εντός της 

περιόδου συγχρηµατοδότησης της Πράξης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση 

των αποσβέσεων ως επιλέξιµων δαπανών είναι η τήρηση από το ∆ικαιούχο του Ενιαίου 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και οι αποσβέσεις να αποτελούν στοιχείο του λειτουργικού 

κόστους. Οι λογιστικοί κανόνες και ο καθορισµός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών 

απόσβεσης αναφέρονται στο Π∆ 299/29-10-2003 και ειδικότερα στα άρθρα 1, 11 και 12 

αυτού. 

 

Η λογιστική και οικονοµική παρακολούθηση των αποσβέσεων γίνεται ως εξής:  

1) η προµήθεια του παγίου καταχωρείται στους λογαριασµούς παγίων  

2) η προµήθεια εξοφλείται από τον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό της Πράξης 

3) στο τέλος κάθε χρήσης ο ∆ικαιούχος καταχωρεί στη λογιστική µερίδα την αξία 

απόσβεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π∆ 299/2003 και το ποσό της απόσβεσης 

καταχωρείται προς πιστοποίηση στην Αναλυτική Κατάσταση ∆απανών (Έντυπο Ε1) 

µηνός ∆εκεµβρίου, στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία αγοράς και εξόφλησης του 

παγίου  

4) αν το πάγιο στοιχείο είναι αποσβεστέο 100%, η δήλωση γίνεται κατά το µήνα 

εξόφλησής του.  

 

Επισηµαίνεται ότι, εάν δεν επαρκεί ο χρόνος απόσβεσης του παγίου το υπολειπόµενο 

αναπόσβεστο ποσό επιβαρύνεται ο ∆ικαιούχος.  
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∆απάνες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing)  

Οι δαπάνες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) είναι επιλέξιµες εφόσον αιτιολογούνται για 

την υλοποίηση του έργου και µε τις προϋποθέσεις που θέτει η υπ’ αριθ. 43804/ΕΥΘΥ 

2041/07-09-2009 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει (άρθρο 29).  

 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

Ο ΦΠΑ που αναλογεί σε επιλέξιµες δαπάνες της πράξης είναι επιλέξιµη δαπάνη, εφ’ 

όσον βαρύνει πραγµατικά και οριστικά το δικαιούχο. (βλ. λεπτοµέρειες άρθρο 28 της υπ’ 

αριθ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-2009 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης).  

 

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσλήψεων του απαιτούµενου προσωπικού για 

το σύνολο των Κοινωνικών ∆οµών που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Πράξης, ο 

∆ικαιούχος αποστέλλει στην Ε.Υ.∆. Βεβαίωση Έναρξης Υλοποίησης της Πράξης, η οποία 

επέχει θέσει Υπεύθυνης ∆ήλωσης και θα περιλαµβάνει τα στοιχεία, τις ειδικότητες και τη 

σχέση εργασίας του προσωπικού που έχει προσληφθεί για κάθε ∆οµή, καθώς και τον αριθµό 

του τραπεζικού λογαριασµού (ΙΒΑΝ) κάθε εργαζόµενου, στον οποίο θα πιστώνονται οι 

πληρωµές του. Η Βεβαίωση Έναρξης θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύεται από αποδεικτικά 

στοιχεία για τις πραγµατοποιηθείσες ενέργειες δηµοσιοποίησης για την προσέλκυση των 

άµεσα ωφελουµένων.  

 

Επισηµαίνεται ότι, κατά την υλοποίηση της Πράξης, ο φορέας που έχει αναλάβει τη 

λειτουργία κάθε Κοινωνικής ∆οµής οφείλει να τηρεί Ηµερήσιο Βιβλίο Παρουσίας των 

Απασχολουµένων στη ∆οµή, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε εργαζόµενου και η 

ώρα προσέλευσης και αναχώρησής του. 

 

Το Βιβλίο αυτό τηρείται για όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης και υπογράφεται 

καθηµερινά, µε ευθύνη του φορέα που έχει αναλάβει τη λειτουργία της ∆οµής, τόσο από τον 

υπεύθυνο του προγράµµατος, όσο και από τον εργαζόµενο (έµµεσα ωφελούµενο).  

 

3.1 Στοιχεία Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου  

 

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να ενηµερώνει την Ε.Υ.∆. του ΕΠΑΝΑ∆ για τη συνολική πρόοδο του 

φυσικού αντικειµένου της Πράξης και του Υποέργου της µέσω του ∆ελτίου Παρακολούθησης 

Προόδου Πράξης/Υποέργου, από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης µέχρι και την 

ολοκλήρωση της Πράξης και του Υποέργου της.    

Το ∆ελτίο αυτό υποβάλλεται στην Ε.Υ.∆. (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) εντός 15 

ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη του εξαµήνου αναφοράς και συγκεκριµένα:  

• Μέχρι 15 Ιουλίου για το εξάµηνο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου και 

• Μέχρι 15 Ιανουαρίου για το εξάµηνο από 1η Ιουλίου έως 31 ∆εκεµβρίου. 
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Για την πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου της Πράξης ο ∆ικαιούχος οφείλει να 

αποστέλλει στην Ε.Υ.∆., σε µηνιαία βάση και εντός του πρώτου δεκαηµέρου του µήνα που 

έπεται του µήνα πραγµατοποίησης των δαπανών (µήνας αναφοράς), το Μηνιαίο ∆ελτίο 

∆ήλωσης ∆απανών του Υποέργου (Μ∆∆∆). Το Μ∆∆∆ υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά και 

στη συνέχεια αποστέλλεται στην Ε.Υ.∆. µαζί µε τα αντίστοιχα παραστατικά, καθώς και µε 

εκτύπωση των στοιχείων λογιστικής µερίδας της Πράξης για το µήνα αναφοράς 

(φωτοαντίγραφο των λογιστικών καταστάσεων που τηρούνται για την Πράξη), από τα οποία 

θα επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνονται στο Μ∆∆∆ και η 

σύνδεσή τους (άµεσα ή έµµεσα) µε την εκτέλεση της Πράξης.  

 

Τα απαιτούµενα παραστατικά για την απόδειξη της δαπάνης µισθοδοσίας περιλαµβάνουν: 

 

(Ι)  µισθοδοτικές καταστάσεις για το µήνα αναφοράς, 

(ΙΙ) συγκεντρωτική κατάσταση πληρωµών, στην οποία, εκτός των άλλων στοιχείων 

των εργαζοµένων (έµµεσα ωφελουµένων), θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθµός 

Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο 

αριθµός του τραπεζικού λογαριασµού και το ποσό της πίστωσης για κάθε εργαζόµενο,  

(ΙΙΙ) αντίγραφο του extrait της τράπεζας µε την πίστωση του αντίστοιχου ποσού της 

κατάστασης πληρωµής στον λογαριασµό του κάθε εργαζόµενου. 

 

Για τις τυχόν έµµεσες δαπάνες που περιλαµβάνονται στο Μ∆∆∆, θα συνυποβάλλονται τα 

αντίστοιχα αντίγραφα των παραστατικών πραγµατοποίησης και εξόφλησης κάθε δαπάνης 

(τιµολόγια, αποδείξεις είσπραξης, κλπ.). Εφόσον ένα παραστατικό δεν αφορά στο σύνολό του 

στην Πράξη, αυτό θα πρέπει να επιµερίζεται από το ∆ικαιούχο και να αναγράφεται σε αυτό το 

ποσοστό επιµερισµού του κόστους και το αντίστοιχο ποσό που βαρύνει την Πράξη. 

 

Κάθε Μηνιαίο ∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απανών (Μ∆∆∆) θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από Αναλυτική Κατάσταση ∆απανών (έντυπο – Ε1), η οποία θα περιλαµβάνει 

την αναλυτική περιγραφή των δαπανών που δηλώνονται συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο 

Μ∆∆∆, ανά Κοινωνική ∆οµή, ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης (άµεσες και έµµεσες) και 

ανά πρωτοβάθµιο κωδικό του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (60, 62, 64 κλπ.).  

 

3.2 Τήρηση Αρχείων Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 

  

Τήρηση Φακέλων  

 

<Α>. ∆ιοικητικός φάκελος 

 

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να τηρεί ξεχωριστό αρχείο για την Πράξη στο οποίο θα 

περιλαµβάνονται: 

1. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης ∆ιαχειριστικής Επάρκειας.  
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2. Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης, το Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου και η Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης στο Ε.Π., µε τις τυχόν τροποποιήσεις τους.  

3. Η εγκριθείσα από την Ε.Υ.∆. Απόφαση Αυτεπιστασίας, η οποία αποτελεί τη Νοµική 

∆έσµευση του φορέα για την υλοποίηση της Πράξης.  

4. Τα Μηναία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών, όπως αυτά έχουν υποβληθεί στην Ε.Υ.∆. 

5. Την Απόφαση ορισµού του υπευθύνου της Πράξης. 

6. Αρχείο αλληλογραφίας µε όλους τους συµµετέχοντες στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήµα 

φορείς και µε την Ε.Υ.∆. (συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). 

 

<Β>. Φάκελος προσωπικού 

 

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να τηρεί αρχείο µε όλη τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης 

προσωπικού, ανά Κοινωνική ∆οµή, από την προκήρυξη των θέσεων (δικαιολογητικά 

υποψηφίων, βιογραφικά, κάρτες ανεργίας, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π.), µέχρι 

την υπογραφή των συµβάσεων και την υποβολή των αναγγελιών πρόσληψης στον ΟΑΕ∆. 

 

<Γ>. Φάκελος φυσικού αντικειµένου 

 

 Ο φάκελος περιλαµβάνει:  

(1) Το Αναλυτικό Σχέδιο ∆ράσης και το Μνηµόνιο Συνεργασίας.  

(2) Στοιχεία σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών από κάθε Κοινωνική ∆οµή στους άµεσα 

ωφελούµενους (αριθµός άµεσα ωφελούµενων, είδος παρεχόµενων υπηρεσιών κλπ.). 

(3) Αποδεικτικό υλικό για την ενηµέρωση τόσο των άµεσα ωφελουµένων, όσο και του 

ευρύτερου πληθυσµού αναφορικά µε τη λειτουργία των Κοινωνικών ∆οµών (αφίσες, 

φυλλάδια, ανακοινώσεις σε εφηµερίδες κλπ.). 

(4) Βεβαιώσεις υλοποίησης φυσικού αντικειµένου από τους λοιπούς συµµετέχοντες στο 

Εταιρικό Κοινωνικό Σχήµα φορείς. 

 

<∆>. Φάκελος δηµοσιότητας  

 

Περιλαµβάνει πλήρη αρχειοθέτηση όλων των δράσεων δηµοσιότητας (δηµοσιεύσεις στον 

Τύπο, φυλλάδια, αφίσες, αναρτήσεις ανακοινώσεων κλπ.). Αντίγραφα των στοιχείων 

δηµοσιότητας αποστέλλονται στη ∆ιαχειριστική Αρχή προκειµένου να καταχωρηθούν στο 

φάκελο υλοποίησης του έργου.  

 

<Ε>. Φάκελος οικονοµικού αντικειµένου 

 

Ι. Άµεσες δαπάνες 

Περιλαµβάνει τα παραστατικά πληρωµής των εργαζοµένων και συγκεκριµένα: Μισθοδοτικές 

καταστάσεις, αποδείξεις πληρωµής/extraits τράπεζας, αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών κλπ.  

 

ΙΙ. Έµµεσες δαπάνες 
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Περιλαµβάνει τα παραστατικά πληρωµής των λοιπών δαπανών λειτουργίας των Κοινωνικών 

∆οµών που αφορούν στην Πράξη (τιµολόγια, αποδείξεις πληρωµής κλπ.). 

 

Επισηµαίνεται ότι η καταχώρηση όλων των δαπανών που βαρύνουν την Πράξη (άµεσων και 

έµµεσων) γίνεται σε ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την Πράξη. 

 

Παραστατικά δαπανών είναι τα προβλεπόµενα από την ελληνική φορολογική νοµοθεσία 

λογιστικά έγγραφα, όπως Τιµολόγια/Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, Τιµολόγια ∆ελτία 

Αποστολής, Αποδείξεις ∆απανών, Αποδείξεις Λιανικής ή άλλα έγγραφα ισοδύναµης 

αποδεικτικής ισχύος π.χ. µισθολογικές καταστάσεις κλπ.  

 

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να τηρεί αρχείο µε τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών και 

πληρωµών που έχει πραγµατοποιήσει στο χώρο υλοποίησης του έργου και εναλλακτικά στην 

έδρα του. Τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται τα 

ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η µορφή µε την οποία θα τηρούνται, 

κοινοποιούνται στην ΕΥ∆ µε την υποβολή του πρώτου ∆∆∆.  

 

Τα δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη µορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα 

των πρωτότυπων εγγράφων, είτε σε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από 

το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων είτε σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, είτε σε 

ηλεκτρονική µορφή. 

 

Τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να φέρουν ειδική σφραγίδα µε τα εξής 

στοιχεία: 

� αριθµό MIS,   

 

� επωνυµία του ∆ικαιούχου. 

 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ένα παραστατικό δαπανών δεν αφορά αποκλειστικά σε µία 

πράξη ή/και ένα υποέργο, θα πρέπει να αναγράφεται ο επιµερισµός της δαπάνης. 

 

ΙΙΙ. Τιµολόγια επιχορήγησης για την πληρωµή των δόσεων και αντίγραφα των 

αντίστοιχων λογιστικών καταχωρήσεων. 

 

Επισηµαίνεται ότι, ο ∆ικαιούχος οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου 

και διασφάλισης της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου. Οι περιπτώσεις µη ολοκλήρωσης, 

µη επίτευξης ή απόκλισης από το φυσικό αντικείµενο, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό 

∆ελτίο Έργου/Υποέργου, στο Μνηµόνιο Συνεργασίας και στο Σχέδιο ∆ράσης θα πρέπει να 

είναι σαφώς και επαρκώς τεκµηριωµένες και µε απαραίτητη την έγγραφη 

ενηµέρωση/σύµφωνη γνώµη της Ε.Υ.∆.  
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4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Όλοι οι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση της Πράξης υποχρεούνται να τηρούν τους 

κανόνες πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 

1828/2006, όπως ισχύει.  

 

Σε κάθε περίπτωση δηµοσιοποίησης/δηµοσιότητας της Πράξης (ανακοινώσεις, προκηρύξεις 

κλπ.) εκ µέρους των παραπάνω φορέων, πρέπει να γίνεται µνεία στο ποσοστό της 

συγχρηµατοδότησης κάθε επιµέρους ενέργειας  

α) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου  

β) του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού», στο πλαίσιο του οποίου συγχρηµατοδοτείται η Πράξη. 

 

Ο ∆ικαιούχος της Πράξης αποτελεί συντελεστή διάχυσης της πληροφορίας στους δυνητικά 

ωφελούµενους (άµεσα και έµµεσα ωφελούµενους) και οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε 

πρόσφορο µέσο που συµβάλλει στη διαφάνεια και απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον 

πληθυσµό στόχο.  

Τα µέσα δηµοσιότητας που χρησιµοποιούνται για την πληροφόρηση των ωφελουµένων είναι 

κατ’ ελάχιστο:  

� Έκδοση και διανοµή ∆ελτίου Τύπου σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης που εδρεύουν στην 

περιφερειακή ενότητα, όπου υλοποιείται η δράση. 

� Πληρωµένη καταχώρηση σε τοπική εφηµερίδα, κατά προτεραιότητα σε ηµερήσια.  

� Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα δηµοτικά καταστήµατα του ∆ήµου, όπου 

υλοποιείται η δράση. 

� Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕ∆ της Περιφέρειας.  

 

Ο ∆ικαιούχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί και να καταθέτει στην Ε.Υ.∆., εφόσον του ζητηθεί, 

στοιχεία φυσικού αντικειµένου βάσει του παραρτήµατος XXIII, σύµφωνα µε τα 

αναγραφόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάση των 

οδηγιών της Ε.Υ.∆. και τις ειδικότερες απαιτήσεις της Πράξης.  

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν : 

- στο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουµένων  

- σε δεδοµένα για ευάλωτες οµάδες ωφελουµένων  

- στο µορφωτικό επίπεδο των ωφελουµένων.  

 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

5.1 Υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου ως Αναδόχου 

 

Ο ∆ικαιούχος κατά την εκτέλεση της Πράξης: 
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√ πραγµατοποιεί δαπάνες και καταβάλλει τις αναγκαίες πληρωµές που απαιτούνται για την 

εκτέλεση της Πράξης και οι οποίες είναι άµεσα συνδεδεµένες και ανάλογες µε την πορεία 

υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου, 

√ τηρεί τις απαιτούµενες διαδικασίες και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν 

στην υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, σύµφωνα µε το εκάστοτε 

ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο και ανάλογα µε την νοµική µορφή του, 

√ τηρεί τους γενικούς κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών που ισχύουν για τα 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα, καθώς και τους ειδικούς κανόνες που αφορούν στην 

περίπτωση υλοποίησης Πράξεων µε ίδια µέσα. 

 

5.2 Υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου που απορρέουν από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου 

 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στο «Σύµφωνο 

Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης και Υποχρεώσεων του ∆ικαιούχου» και ιδίως θα 

πρέπει: 

√ Να τηρεί 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.  

√ Να λαµβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝΑ∆ για κάθε 

στάδιο/φάση εκτέλεσης κάθε Υποέργου ή τροποποίησης των στοιχείων του, προκειµένου 

να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο και ειδικά εφόσον η τροποποίηση αφορά στο φυσικό 

αντικείµενο, στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και στον προϋπολογισµό. 

√ Να αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝΑ∆, χωρίς προηγούµενη 

ειδοποίηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τα στοιχεία οικονοµικής και φυσικής 

προόδου της Πράξης και του Υποέργου της, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

√ Να αποδέχεται τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων του ως ∆ικαιούχου της Πράξης που 

εντάσσεται στο ΕΠΑΝΑ∆, καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που 

χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, 

όπως ισχύει. 

√ Να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 

1828/2006, όπως ισχύει. Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση 

δηµοσιοποίησης/δηµοσιότητας της Πράξης (ανακοινώσεις, προκηρύξεις για την πρόσληψη 

προσωπικού ή για την επιλογή των ωφελουµένων κλπ.) εκ µέρους του ∆ικαιούχου, 

πρέπει να γίνεται µνεία στη συγχρηµατοδότηση της Πράξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού». Επιπλέον, σε όλες τις Αποφάσεις που λαµβάνονται κάθε φορά από το 

∆ικαιούχο και αφορούν στην Πράξη, θα πρέπει να αναφέρονται: η Απόφαση Ένταξης, ο 

τίτλος της Πράξης στο ΕΠΑΝΑ∆, η χρονική της διάρκεια και ο κωδικός ΟΠΣ της Πράξης.  

√ Να λαµβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Επικοινωνιακό Οδηγό για 

την πληροφόρηση και δηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-

2013.  
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√ Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για κάθε Υποέργο της Πράξης, στην οποία θα 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες προς 

την Ε.Υ.∆. του ΕΠΑΝΑ∆ στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. 

√ Να θέτει στη διάθεση της Ε.Υ.∆. του ΕΠΑΝΑ∆, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής 

Ελέγχου, της Επιτροπής Παρακολούθησης και όλων των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων 

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον του ζητηθούν και για όσο χρόνο 

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

Πράξης. 

√ Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά 

όργανα και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά 

στην εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθεί. 

√ Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο 

εφαρµογής της Πράξης ή που τίθενται από την Ε.Υ.∆. του ΕΠΑΝΑ∆. 

√ Να τηρεί το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην εκτέλεση της Πράξης 

(παραστατικά, διοικητικά έγγραφα και δικαιολογητικά στοιχεία), έως την 

ολοκλήρωση και την αποπληρωµή της Πράξης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον 

Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. Συγκεκριµένα, ο ∆ικαιούχος οφείλει να τηρεί 

στοιχεία: 

� των δαπανών του κάθε Υποέργου (Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών, Αποδείξεις 

Παροχής Υπηρεσιών, ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών, Αποδείξεις ∆απανών, Τιµολόγια 

∆ελτία Αποστολής, Τιµολόγια Πώλησης, Αποδείξεις Λιανικής, Τιµολόγια Αγοράς) 

τηρώντας και τα πιστοποιητικά παραλαβής των υλικών και υπηρεσιών κλπ. 

� των εγγράφων έγκρισης των πραγµατοποιηθεισών δαπανών για πληρωµή (όπως 

Απόφαση/βεβαίωση έγκρισης δαπάνης, ένταλµα πληρωµής κλπ).     

� των πληρωµών κάθε Υποέργου συνοδευόµενων υποχρεωτικά από τα προβλεπόµενα 

από την ελληνική φορολογική νοµοθεσία λογιστικά έγγραφα (εξοφληµένα 

τιµολόγια, Αποδείξεις πληρωµών, Επιταγές) ή έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής 

ισχύος, όπως αποδείξεις δαπάνης άρθρου 15 ΚΒΣ, καταστάσεις µισθοδοσίας, 

αποσβέσεων παγίων, κλπ.   

� όλων των αναφερόµενων στον παρών Οδηγό διοικητικών εγγράφων/αποφάσεων 

που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

I. Απόφαση ορισµού του Υπευθύνου της Πράξης/Υποέργου µε ίδια µέσα 

II. Απόφαση υλοποίησης της Πράξης/Υποέργου µε ίδια µέσα 

III. Απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας 
Παραδοτέων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Απόφαση ορισµού του Υπευθύνου της Πράξης µε ίδια µέσα 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ 

 
στοιχεία ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 
ΘΕΜΑ: Ορισµός Υπευθύνου της Πράξης «.......................................»  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπ' όψιν: 

α) (θεσµικό πλαίσιο φορέα) 

β) Την απόφαση µε αριθµ. .......................για την πρόθεση εκτέλεσης της Πράξης µε ίδια 

µέσα  

 
Αποφασίζουµε 

 
 
Ορίζουµε Υπεύθυνο της Πράξης «..................................» και του Υποέργου της, για το οποίο 
θα υποβληθεί σχετικό Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013», σύµφωνα µε την υπ’ αρ. …………. Απόφαση 
για την πρόθεση υλοποίησης της Πράξης µε ίδια µέσα, τον – την ............ µε αναπληρωτή 
…………….. 
 
 
Στο πλαίσιο των καθηκόντων του Υπευθύνου της Πράξης, περιλαµβάνεται: α) η σύνταξη και 
συνυπογραφή του Τεχνικού ∆ελτίου Υποέργου µετά την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης της 
Πράξης µε ίδια µέσα, β) η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσµίες που προβλέπονται, των 
∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών, των ∆ελτίων Παρακολούθησης Πράξης/Υποέργων και των λοιπών 
εντύπων που προβλέπονται στον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων, γ) η επικοινωνία και η παροχή 
στοιχείων στην Ε.Υ.∆. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» και δ) η 
σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης της Πράξης.  
   
 
 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος 

 

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)  

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΦΟΡΕΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΣΧΕ∆ΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ…………………………………………………………………………………………… 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: 
Πληροφορίες: 
Τηλ/νο: 
Fax: 
Ηλ/νική ∆ιεύθυνση: 

ΑΘΗΝΑ [ηµερ/νία] (δεν συµπληρώνεται κατά την  
υποβολή προς προέγκριση) 

 
Αρ .Πρωτ. (δεν συµπληρώνεται κατά την 
υποβολή προς προέγκριση) 

 

     
ΚΟΙΝ: 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», Μονάδα 

Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων. 

 
 
ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα της Πράξης [τίτλος Πράξης και κωδικός ΟΠΣ] 
 

 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

 

1. Την µε αριθµ. πρωτ. .................... Απόφαση Ένταξης του έργου {τίτλος Πράξης]........... 

στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

2. Την µε αριθµ. πρωτ. ………….απόφαση προέγκρισης της Ε.Υ.∆. Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού». (συµπληρώνεται µετά την έκδοση της απόφασης 

προέγκρισης) 

3. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Φορέα (…………………………)  

4. Την απόφαση ……. Ορισµού νόµιµου εκπροσώπου του…… (∆ικαιούχος) 

 

 
Εγκρίνουµε 

 

την υλοποίηση µε ίδια µέσα του Υποέργου «[τίτλος Υποέργου]» της Πράξης «[τίτλος Πράξης] » 

από «[∆ικαιούχος]», ως εξής:  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
 

 
� ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
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� ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (τί περιλαµβάνει, πώς υλοποιείται, 

τα παραδοτέα του κλπ.)  

� ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ 

� ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ, ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

� ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ) ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΓΙΑ 

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ (ειδικότητα, είδος 

απασχόλησης, ωράριο εργασίας, διάρκεια απασχόλησης στη ∆οµή, κόστος ανά 

ανθρωποµήνα και συνολικά).  

� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ 

ΣΥΝΟΛΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥΣ  

� ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ (Έναρξη – Λήξη εντός του 

χρονοδιαγράµµατος που αναφέρεται στο εγκεκριµένο Τ.∆.Π και στην Απόφαση Ένταξης) 

� ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ. 

� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ  

� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (για τις οποίες, λόγω µικρού ύψους 

προϋπολογισµού, δεν απαιτείται τακτικός διαγωνισµός, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης). 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ, ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΦΟΡΕΑΣ, ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

 

Η υλοποίηση της Πράξης και του Υποέργου της χρηµατοδοτείται µε συνολική δαπάνη ποσού, 

[εγκεκριµένος προϋπολογισµός της Πράξης] € από τη ΣΑΕ ……. µε κωδικό αριθµό 

..…………………….. 



 

 

Ο∆ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

Σελίδα 21 από 22 

 

Η Πράξη υπόκειται στους όρους της µε αριθµ. πρωτ. …… Απόφασης Ένταξης στο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και του συµφώνου αποδοχής των όρων αυτής. 

 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος 

 

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 

 

                                                           (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΦΟΡΕΑ) 

 

 

 

Συνηµµένα: 

1. Απόφαση ορισµού του Υπευθύνου της Πράξης 

2. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας 

Παραδοτέων  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ο∆ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

Σελίδα 22 από 22 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

Απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας 
Παραδοτέων 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

 
στοιχεία ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης ποιότητας των παραδοτέων της 

Πράξης: «.......................................»  
 

 
Έχοντας υπ' όψιν: 
α) (θεσµικό πλαίσιο φορέα, κατηγορίας Πράξης) 

β) Την υπ. αριθµ. …… Απόφαση Ένταξης της Πράξης «......................……........» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» 

γ) Την µε αριθ. απόφαση.......................για την πρόθεση εκτέλεσης της Πράξης µε ίδια 

µέσα  

 
Αποφασίζουµε 

 
Συγκροτούµε την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης των παραδοτέων της Πράξης (και 

του Υποέργου της): «..................................», η οποία αποτελείται από τους: 

α) ............ ως Πρόεδρο (Ιδιότητα- profile), 

β) ........... ως Μέλος (Ιδιότητα- profile), 

γ) ........... ως Μέλος (Ιδιότητα- profile), 

 

Η Μεθοδολογία Παραλαβής και Πιστοποίησης των Παραδοτέων της Πράξης θα είναι σύµφωνη 

µε τα οριζόµενα στην Απόφαση Υλοποίησης Πράξης µε ίδια µέσα. 

 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος 

 

                                                                                                         (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 

 

                                                           (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΦΟΡΕΑ) 

 
 

 

 

 

 


