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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Βελτίωση της Παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ» 

Ειδικός Στόχος 1.2: «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση   

αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ» 

 

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» 

Ειδικός Στόχος 2.2:  «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη» 

Η παρούσα Πρόσκληση αξιοποιεί πόρους και από τα παρακάτω Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα (από συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας): 

 

 
 

 

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

Μονάδα Α2΄  

                        

                   

                ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

 

 

Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 

Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα 

Πληροφορίες: Μάριος Φίλης 
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 «Ε.Π.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα 

στην ΠΚΜ» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα 

στην ΠΔΜ» 

 

 «Ε.Π.  ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 

 

 «Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   2: «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 

Στερεάς Ελλάδας» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 

Στερεάς Ελλάδας» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα 

Στερεάς Ελλάδας» 

 

 «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» 

  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της 

Ποιότητας ζωής» 

     ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης» 

 

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

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 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ. Α’/27.01.2015) περί σύστασης και μετονομασίας 

Υπουργείων και μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
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4. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ. Α’/27.01.2015) περί διορισμού Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, 

5. Την υπ’ αρ. Υ144 (ΦΕΚ 483/τ.Β’/30.03.2015) Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 

αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Χρ. Σπίρτζη 

6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 22840 ΔΙΟΕ 1091 (ΦΕΚ1011/Β/30-5-2008) με 

την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση,  

7. Την με αρ. πρωτ. 43079/ΕΥΣ5909 της 22/09/2008 Απόφαση (ΥΑ), με την οποία 

εκχωρούνται στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης, 

8. Την με αρ. πρωτ. 46221/ΔΙΟΕ2138 της 10/10/2008 Υπουργική Απόφαση για 

«αντικατάσταση των άρθρων 16, 22 και 24 της υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ 291/10.3.2006 

απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 302), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει», 

9. Το άρθρο 67 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102, τ. Α’, 29.04.2013) σύμφωνα με το οποίο η 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

υπάγεται στο εξής στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 

10. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 33735/4482 (ΦΕΚ 1693/τ. Β/10.07.2013) Απόφαση Μεταβίβασης 

Δικαιώματος Υπογραφής με «εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους των 

Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», 

11. Την με αρ. πρωτ. 1062/03-07-2013 (ΦΕΚ 315/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./03.07.2013) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων, περί του ορισμού του Δασκαλάκη Μενέλαου ως Γενικού Γραμματέα 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου, 

12. 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, 

13. Την με αρ.πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

14. 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, 

15. Τα συμπεράσματα της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, 

16. - -

και Ανταγωνισ –

-

2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ», 
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17. Την με αρ. πρωτ. 39935/ΕΥΣ 4785/16-09-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα 

«Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Ένταξης Νέας Πράξης στο Πλαίσιο των Ε.Π. του ΕΣΠΑ»,  

18. Το με αριθμ. πρωτ. 17917/14.04.2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με τίτλο «Εφαρμογή εγκυκλίου 

«Οδηγίες διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 & προετοιμασία κλεισίματος / αναθεώρηση 

2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ» - Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων», 

19. Την με αρ. πρωτ.151601/ΨΣ2401/2-5-2014 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ για εξαίρεση από 

την εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 17917/14.04.2014/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΕΥΣ εγκυκλίου, 

20. Το με αριθμ. πρωτ. 3029/04.06.2014 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προϊσταμένου της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με 

τίτλο «Εξαίρεση έργων μικρής κλίμακας/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ του Ε.Π. Ψ.Σ. από την 

εφαρμογή εγκυκλίου», 

21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 3759/07.07.2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιων Επενδύσεων / ΕΣΠΑ, 

22. Το με αρ. πρωτ. 4676/11.08.2014 (40421/8.8.2014 ΕΥΣ/ΥΠΑΑΝ) Σχέδιο Εξυγίανσης 

του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» με το αναπόσπαστο Παράρτημα 1: «Ενδεικτικός 

Κατάλογος Νέων Προσκλήσεων», 

23. Το με αρ.πρωτ. 152.632/ΨΣ6103-Α2/30.10.2014 (Ορθή επανάληψη 30/10/2014) 

έγγραφο με θέμα «εισήγηση για τροποποίηση στο Σχέδιο Εξυγίανσης του Ε.Π. 

«Ψηφιακή Σύγκλιση»,  

24. Το με αρ.πρωτ. 571/30.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, Γραφείου Υφυπουργού σε απάντηση του με αρ.πρωτ. 

152.632/ΨΣ6103-Α2/30.10.2014, εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ με θέμα  «Εισήγηση για 

τροποποιήσεις στο Σχέδιο Εξυγίανσης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση»,  

25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7660/24.12.2014 Έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων, για την αντικατάσταση του Παραρτήματος 1 που έχει ενσωματωθεί στο 

Σύμφωνο Εξυγίανσης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», 

 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (φορέων 

πρότασης): 

1. Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή) 

2. Ανεξάρτητες Αρχές 

3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)  

4. Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Κ.Ε.Δ.Ε. 

και εποπτευόμενοι φορείς της, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού)  

5. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την 

προϋπόθεση, ότι έχουν συσταθεί ή έχει κυρωθεί η σύστασή τους με νόμο ή κατά 

εξουσιοδότηση νόμου, είτε συμμετέχει σε αυτά το Κράτος ή ΝΠΔΔ κατά ποσοστό άνω 
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του 50% είτε ασκείται ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία επ΄ αυτών από το 

Δημόσιο ή διορίζονται οι διευθύνοντες αυτού από το Κράτος ή χρηματοδοτείται κατά 

το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος ή άλλο ΝΠΔΔ 

6. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργούν χάριν του δημοσίου 

συμφέροντος και έχουν μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο 

7. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) τα οποία πρέπει να πληρούν τις 

παρακάτω προϋποθέσεις:  

 Δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού. 

 Έχουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά / 

νομιμοποιητικά έγγραφα. 

 Λειτουργούν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προτάσεων τους1.  

 Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα2 ή οποιαδήποτε άλλη μορφή νομικού 

προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους. 

 Προσκομίζουν υπογραφή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ως φορέα χρηματοδότησης. 

 

8. ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα 

 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και 

χρηματοδοτηθούν στo πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας των ως άνω 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,  

  

εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

Οριζόντιες προϋποθέσεις 

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

 Οι προτάσεις αφορούν απενταγμένα έργα (ανάκληση απόφασης ένταξης) από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση όπου τουλάχιστον θα πρέπει, 

να είναι σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης (ομοίως και για τα υποέργα της 

πράξης). Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του συνόλου της πράξης να μην 

υπερβαίνει τον 10/2015. Στο σύμφωνο αποδοχής όρων, εφόσον ενταχθούν οι 

πράξεις, θα αναφέρονται σαφώς τα ορόσημα του χρονοδιαγράμματος (πχ. 

καταληκτική ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) και η καταστρατήγηση των 

οποίων θα συνιστά λόγο απένταξης. Ο χρόνος υλοποίησης από την 

καταληκτική ημερομηνία υπογραφής σύμβασης πλέον της διάρκειας του 

                                           

1  Η προηγούμενη λειτουργία αποδεικνύεται με απολογισμό δράσης επικυρωμένο από τη Γενική Συνέλευση ή 

ανάλογης μορφής όργανο ανάλογα με τα αναφερόμενα στο καταστατικό ή κάθε άλλο έγγραφο, δημοσιεύματα και 
πάσης φύσεως λοιπό υλικό που αποδεικνύει δημόσια δραστηριότητα. 
2  Οι φορείς δε θα πρέπει να αποκομίζουν κέρδη για τα διοικητικά στελέχη ή τα μέλη τους. Αποκλείεται η 
συμμετοχή των συνεταιρισμών, δεδομένου ότι αυτοί γενικά, αναδιανέμουν μέρος του πλεονάσματος στα μέλη τους. 
Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας να αποδεικνύεται από το καταστατικό. 
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αντίστοιχου υποέργου και των συνδεόμενων ενεργειών δεν πρέπει να 

υπερβαίνει την 31/10/2015. 

 Να έχει προηγηθεί υποβολή των προτάσεων στην με αρ. πρωτ. 

151.029/ΨΣ146-Α2/14.01.2014 Πρόσκληση με κωδικό 42 (όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει) της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης 

της παρούσας Πρόσκλησης. 

 Οι προϋπολογισμοί και το φυσικό αντικείμενο δεν μπορεί να είναι διαφορετικά 

από αυτά που ήταν εγκεκριμένα πριν την ανάκληση απόφαση ένταξης 

(απένταξη) του έργου. Εξαιρείται η επικαιροποίηση του π/υ στα πλαίσια της 

συμβασιοποίησης του έργου (που δεν υπερβαίνει όμως το αρχικό ενταγμένο 

προϋπολογισμό της πράξης), καθώς και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

εφόσον υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση. Τυχόν τροποποιήσεις που 

περιλαμβάνονταν σε κατατεθειμένα στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ έγγραφα πριν την 

ανάκληση απόφαση ένταξης (απένταξη) του έργου και δεν είχαν ενσωματωθεί 

στην απόφαση ένταξης δύνανται να γίνουν δεκτές εφόσον δεν αυξάνουν τον  

αρχικό ενταγμένο προϋπολογισμό της πράξης και δεν αλλοιώνουν σημαντικά 

το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο και κυρίως τη λειτουργικότητα του 

έργου.  

 Το αντικείμενο του έργου εμπίπτει στο αντικείμενο κάποιου Ειδικού Στόχου 

του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα 

πρόσκληση.  

 

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

 

Αντικείμενο προτάσεων 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο ενός εκ των 

παρακάτω Ειδικών Στόχων (όπως περιγράφονται στο κείμενο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση): 

 

 Ε.Σ.1.2 «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση 

αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ» 

 Ε.Σ. 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των 

πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα»  

 Ε.Σ. 2.2 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη»  

 

Σημείωση 1: Σε όλες τις προτεινόμενες δράσεις της πρόσκλησης θα πρέπει οι Φορείς 

Πρότασης να τεκμηριώνουν ότι έχουν την πλήρη αρμοδιότητα με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία. Σε περιπτώσεις συναρμοδιοτήτων οι προτάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν τις 

απαραίτητες πρόδρομες ενέργειες με τους υπόλοιπους φορείς (λήψη σύμφωνης γνώμης, 

σύναψη προγραμματικής συμφωνίας κτλ).  

 

 

Σημείωση 2: Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» στη 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 

επιχειρησιακά και τομεακά προγράμματα. Η τεκμηρίωση της μη ύπαρξης επικάλυψης 
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αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο κατά την 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 (Κριτήριο Α2). 

 

 

Σημείωση 3: Η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του φυσικού αντικειμένου της πράξης με 

ίδια μέσα παρέχεται σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον και μέχρι του σημείου που υπαγορεύεται 

από τη φύση των εργασιών που απαιτείται να υλοποιηθούν και την υψηλή τεχνογνωσία του 

Φορέα Πρότασης στο εν λόγω αντικείμενο.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση μέρους του φυσικού αντικειμένου μιας πράξης 

με ίδια μέσα είναι ότι εξασφαλίζεται η αρχή της οικονομίας δηλαδή η υλοποίηση των 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ικανοποιείται έγκαιρα στην ενδεδειγμένη ποιότητα και 

ποσότητα και στην καλύτερη τιμή.  

 

Ειδικότερα, ο Φορέας Πρότασης για να υλοποιήσει μέρος του φυσικού αντικειμένου της 

πράξης με ίδια μέσα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω αναγκαίες προϋποθέσεις: 

- να διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα (Προσωπικό, Υποδομή, Λοιπός εξοπλισμός λειτουργίας). 

- να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του 

τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, 

- να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών ώστε να εξασφαλίζεται η 

νομιμότητα και κανονικότητά τους. 

 

 

Σημείωση 4: Δεν αφορά πράξεις που απεντάχθηκαν (ανάκληση απόφαση ένταξης) 

από ελεγκτικά όργανα της Διαχειριστικής Αρχής Ψηφιακής Σύγκλισης ή άλλων 

ελεγκτικών οργάνων (ΕΥ Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ, Ε.Ε., ΕΣΠΕΛ). 

 

Σημείωση 5: Σε περίπτωση ένταξης και συγχρηματοδότησης της υποβαλλόμενης πράξης 

στο Ε.Π. Ψ.Σ. δεν δύναται ο Δικαιούχος του έργου να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης όπου 

θα επιφέρει καθυστερήσεις στην υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου, παρεκκλίνοντας από 

τα χρονικά ορόσημα της πράξης. 

 
Σημείωση 6: Οι πράξεις που θα υποβληθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση 42.1, θα πρέπει να 

να χωροθετούνται στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης του Ε.Π. Ψ.Σ.  

 

Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να 

διασφαλισθεί από τον Δικαιούχο/Φορέα Πρότασης, όπου απαιτείται, ο συντονισμός 

με το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» προκειμένου να ενταχθούν και να 

υλοποιηθούν συναφείς πράξεις, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα της 

παρέμβασης. 

 

Οι προτεινόμενες από τους δυνητικούς Δικαιούχους 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 Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). 
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1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ 

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

προτεραιότητες και οικονομική δραστηριότητα ανά Άξονα Προτεραιότητας, όπως 

αναφέρονται στον πίνακα του κεφαλαίου 2 του ισχύοντος Παραρτήματος της 

Πρόσκλησης. 

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 παρακολούθησης, οι οποίοι αναφέρονται στους 

πίνακες του κεφαλαίου 3 του ισχύοντος Παραρτήματος της Πρόσκλησης.  

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

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

πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στον πίνακα του 

κεφαλαίου 1 του ισχύοντος Παραρτήματος της Πρόσκλησης. 

2.2 Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει (στο Παράρτημα της Πρόσκλησης) τη συνολική 

δημόσια δαπάνη με ανακατανομή της ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και να 

προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε 

περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.  

2.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της 

διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η συνολική δημόσια δαπάνη 

των πράξεων που θα ενταχθούν καλύπτει υπερβάσεις του ποσοστού 10% των 

επιλέξιμων δαπανών για ελλείμματα χρηματοδότησης λόγω παραγωγής εσόδων κλπ.  

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1  Ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 

ορίζεται η ημερομηνία λήξης του ΕΣΠΑ. 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/Β/27.03.08 Υπουργικής 

Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης.  

 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τη Δευτέρα 04 Μάιου 2015 έως και την 

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015.  
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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:  

 

Ενότητα 1:  Έγγραφα σε έντυπη μορφή  

Υποβάλλονται υποχρεωτικά υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τους αρμόδιους 

φορείς : 

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην 

παρούσα πρόσκληση. 

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ). Το έντυπο που θα 

υποβληθεί στο φάκελο της προτεινόμενης  πράξης και θα φέρει σφραγίδα 

και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, είναι αυτό που θα παραχθεί 

από το ΟΠΣ αφού υποβληθεί μέσω της φόρμας της ηλεκτρονικής υποβολής 

στο www.ops.gr. Η συμπλήρωση του πεδίου «Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου 

Πράξης» γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο 

υποστηρικτικό υλικό της παρούσας Πρόσκλησης. Σημειώνεται πως σε 

περιπτώσεις που το υποβληθέν ΤΔΠΠ δεν φέρει όλες τις απαιτούμενες 

υπογραφές και σφραγίδες (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν 

στον φορέα χρηματοδότησης), η σχετική πράξη θα απορρίπτεται. 

 

Σημείωση: Ειδικά για την παρούσα πρόσκληση η υπογραφή του Φορέα 

Χρηματοδότησης είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση όπου δεν έχει δοθεί το 

σύνολο του απαιτούμενου ποσού από τον Φορέα Χρηματοδότησης στην 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Προτάσεις που υποβάλλονται και δεν περιλαμβάνουν τα έγγραφα όπως 

αναγράφονται στην Ενότητα 1 - Έγγραφα σε έντυπη μορφή απορρίπτονται. 

 

Ενότητα 2:  Έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, DVD).   

(i) Ακριβές αντίγραφο βεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β. 

Ακριβές αντίγραφο τύπου Α. Ακριβές αντίγραφο βεβαίωσης διαχειριστικής 

επάρκειας τύπου Γ, σε περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται με 

ίδια μέσα σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 70% του προϋπολογισμού. Σε 

περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β ή/και Γ 

και επιθυμεί να λάβει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 792/Β/8.6.2010 και 

ειδικότερα στις παραγράφους 3.1 ή 3.2, τότε υποβάλλεται συμπληρωματικά 

http://logon.mnec.gr/sso/jsp/login_ops.jsp?site2pstoretoken=v1.4~D43F8F43~34B4B6CAB303D60DC08CF0DD9ECB11BA0F719A583D1B0FC2BF3D8927EE3350F790C39BC1A59AFC7907619E012D73ED51F90B75926046A1C2D310F9384AAE59DD6484A05D142A0CC806E521F8BC227BCB8E933EDAC9CB86F4C4DFA6
http://www.ops.gr/
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αίτηση του Δικαιούχου για την έκδοση επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, με 

συνημμένα τα σχετικά τυποποιημένα και λοιπά έγγραφα. Σημειώνεται ότι όσα από 

τα δικαιολογητικά –έγγραφα για τη Διαχειριστική επάρκεια είναι κοινά με τα 

αναφερόμενα στις ακόλουθες παραγράφους της παρούσης, αυτά υποβάλλονται 

μία φορά. 

(ii) Έντυπο ανάλυσης κόστους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται 

στην παρούσα πρόσκληση. 

(iii) Έγγραφο τεκμηρίωσης καθεστώτος ΦΠΑ (δεν απαιτείται για τα Υπουργεία) 

(iv) Απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη αρμόδιου συλλογικού οργάνου για 

την υποβολή της πρότασης, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του 

φορέα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεκμηριώνεται η αρμοδιότητα του νόμιμου 

εκπροσώπου για την υποβολή της πρότασης. Δεδομένου ότι πρόκειται για νέα 

υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, θα πρέπει να υποβληθεί η νέα απόφαση ή 

άλλη διοικητική πράξη του / των αρμόδιων συλλογικών οργάνων. 

(v) Σχέδιο Σύμβασης  

(vi) Επιστολή του αναδόχου για τυχόν μείωση του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης της πράξης, από το χρονοδιάγραμμα που αναφερόταν στην 

προκήρυξη, με επαρκή τεκμηρίωση. 

 

Έγγραφα που τεκμηριώνουν την υφιστάμενη κατάσταση της προτεινόμενης πράξης: 

(vii) Πρακτικό οριστικής παραλαβής (για την περίπτωση ολοκληρωμένου έργου) 

(viii) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Δικαιούχου ή του Φορέα 

Πρότασης ότι το έργο είναι σε λειτουργία (για την περίπτωση 

ολοκληρωμένου έργου)  

(ix)  Ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η φάση της 

υλοποίησης στην οποία βρίσκεται κάθε υποέργο (για την περίπτωση μη 

ολοκληρωμένου έργου)  

(x) Τεκμηριωμένη αναφορά στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ή πρόκειται 

να πραγματοποιηθούν προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που 

προκύπτουν από το πόρισμα της επιθεώρησης ή/και του ελέγχου (για 

την περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί επιθεώρηση ή/και έλεγχος και υπάρχει 

πόρισμα το οποίο απαιτεί σχετικές ενέργειες από τον δικαιούχο)  

(xi) Πίνακα πραγματοποιηθεισών δαπανών ανά έτος, ανάλυση αντίστοιχου 

ποσοστού ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση  

(xii) Πίνακα δαπανών που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου, με 

ανάλυση αντίστοιχου ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην 

παρούσα πρόσκληση (εφόσον απαιτείται) 

(xiii) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης όπου να αποδεικνύεται η 

δυνατότητα ολοκλήρωσης της πράξης έως 31/10/2015. 
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Έγγραφα που τεκμηριώνουν την τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων κατά την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και ειδικότερα για κάθε υποέργο που υλοποιείται 

με διαγωνιστική διαδικασία: 

(xiv) Δημοσιευμένο Τεύχος Προκήρυξης  

(xv) Τυποποιημένο Έντυπο «Προκήρυξης Διαγωνισμού Σύμβασης» προς 

την ΕΕ και βεβαίωση αποστολής από ΕΕ 

(xvi) δημοσίευση της Περίληψης της Προκήρυξης του Διαγωνισμού στον 

Ελληνικό Τύπο και το σχετικό ΦΕΚ (εφόσον απαιτούνταν) 

(xvii) κατάλογο διαγωνιζόμενων που υπέβαλλαν προσφορά 

(xviii) αλληλογραφία με διαγωνιζόμενους για διευκρινίσεις (εφόσον 

υπήρξε) 

(xix) έγγραφα συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας, 

Αξιολόγησης, Παραλαβής κλπ) 

(xx) πρακτικά των Επιτροπών για κάθε στάδιο του Διαγωνισμού 

(xxi) εισηγήσεις προς την Αρμόδια Αρχή για έγκριση του αποτελέσματος και 

Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής 

(xxii) Ενστάσεις και προσφυγές των διαγωνιζόμενων ενώπιον της Αναθέτουσας 

Αρχής για έγκριση του αποτελέσματος και Αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής 

(εφόσον υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις) 

(xxiii) έγγραφο ενημέρωσης των διαγωνιζομένων για το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού 

(xxiv) υπογεγραμμένη σύμβαση με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις της 

(για όσα υποέργα υπάρχουν συμβάσεις) καθώς και αιτιολόγηση για τις 

τροποποιήσεις που χρειάστηκε να γίνουν 

(xxv) τυποποιημένο Έντυπο «Γνωστοποίησης Συναφθείσας 

Σύμβασης» προς την ΕΕ (εφόσον απαιτείται στο πλαίσιο του υποέργου) 

(xxvi) Οικονομική προσφορά οριστικού αναδόχου 

(xxvii) αντίγραφα των Πράξεων Προσυμβατικού Ελέγχου των Κλιμακίων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (εφόσον υπάρχουν συμβάσεις που έχουν ελεγχθεί από 

Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου) 

(xxviii) Τιμολόγια αναδόχου με σχετικά παραστατικά εξόφλησης αυτών και 

extrait 

(xxix) Στοιχεία προηγούμενης χρηματοδότησης έργου (π.χ. ΣΑΕ και ενάριθμος, 

ΚΑΕ κλπ.) 

Έγγραφα που τεκμηριώνουν την τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων κατά την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και ειδικότερα για κάθε υποέργο που υλοποιείται 

με ίδια μέσα: 
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(xxx) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα ή Βεβαίωση υλοποίησης με ίδια μέσα 

(για όσα υποέργα υπάρχουν αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα) καθώς και 

αιτιολόγηση για τις τροποποιήσεις που χρειάστηκε να γίνουν 

(xxxi) Στοιχεία προηγούμενης χρηματοδότησης έργου (π.χ. ΣΑΕ και ενάριθμος, 

ΚΑΕ κλπ.) 

Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαπαιτούμενα έγγραφα δεν έχει εκδοθεί για 

λόγους που αφορούν το έργο, υποβάλλεται ότι αντίστοιχο δικαιολογητικό ή έγγραφο υπάρχει 

και αξιολογείται ανά περίπτωση. 

Και εφόσον απαιτούνται 

(xxxii) Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση του Ν. 3614/2007. Στην 

περίπτωση που ο Φορέας Πρότασης είναι διαφορετικός από τον Φορέα 

Λειτουργίας, η Προγραμματική Σύμβαση συνυπογράφεται και από τον/τους 

Φορέα/-είς Λειτουργίας. Δεδομένου ότι πρόκειται για νέα υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης, θα πρέπει να υποβληθεί η νέα υπογεγραμμένη ή/και 

επικαιροποιημένη προγραμματική σύμβαση. 

(xxxiii) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση 

ποσού για τα μεγάλα έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 

(xxxiv) Αναλυτική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας προμήθειας δικτυακών και 

υπολογιστικών υποδομών. 

(xxxv) Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

(xxxvi) Τυχόν συνάφεια ή/και διαλειτουργικότητα με άλλο έργο. 

(xxxvii) Έγγραφη δήλωση του Δικαιούχου ότι δεν θίγονται τυχόν 

πνευματικά δικαιώματα τρίτων που σχετίζονται με την προτεινόμενη πράξη. Η 

διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 

δυνητικού Δικαιούχου. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαπαιτούμενα έγγραφα δεν έχει εκδοθεί για 

λόγους που αφορούν το έργο, υποβάλλεται ότι αντίστοιχο δικαιολογητικό ή έγγραφο υπάρχει 

και αξιολογείται ανά περίπτωση. 

 

Ενότητα 3:  Λοιπά στοιχεία μόνο εφόσον ζητηθούν από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ  

 

Ο Φορέας Πρότασης/Δικαιούχος/Φορέας Λειτουργίας θα πρέπει να έχει διαθέσιμα όλα 

τα απαραίτητα : 

(iii) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του Δικαιούχου 

(π.χ. Συστατικοί Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, 

Καταστατικά φορέων κ.λπ.) με τα οποία τεκμηριώνεται η θεσμική αρμοδιότητα 

εκτέλεσης της πράξης από το Δικαιούχο, δηλαδή η αρμοδιότητα του φορέα να 

παρέχει τις υπηρεσίες που θα προκύψουν από την πράξη. Δεν αποτελεί 

τεκμηρίωση αρμοδιότητας η δυνατότητα του Φορέα να εκτελεί 
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συγχρηματοδοτούμενα έργα. Στην περίπτωση που ο Φορέας  Πρότασης 

δεν είναι ίδιος με τον Δικαιούχο, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα ως άνω 

σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και για τον/τους Φορέα/-είς Πρότασης που να 

τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του φορέα να παρέχει τις υπηρεσίες που θα 

προκύψουν από την πράξη. 

(iv) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του Φορέα 

Λειτουργίας (π.χ. Συστατικοί Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές 

Αποφάσεις, Καταστατικά φορέων κλπ) με τα οποία τεκμηριώνεται η 

αρμοδιότητα του Φορέα για τη λειτουργία και συντήρηση της πράξης, σε 

περίπτωση που ο Φορέας Λειτουργίας είναι διαφορετικός από το Φορέα 

Πρότασης. 

 

τα οποία θα αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν, στην ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»,  

4.4 Οι προτάσεις υποβάλλονται με όλες τις απαιτούμενες ενότητες και περιεχόμενα του 

φακέλου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στη 

διεύθυνση Λέκκα 23-25, 10562, Αθήνα τις ώρες 09.00 – 16.00 όλες τις 

εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί 

αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία παραλαβής της πρότασης από την 

ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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 την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ 

δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων (ή/και διευκρινίσεων) 

από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν ώστε να αρχίσει η αξιολόγηση της 

πρότασης. Μέχρι την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων (ή/και των 

διευκρινίσεων), η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου 

αναστέλλεται. 

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ψηφιακή 

Σύγκλιση, με βάση τα εξειδικευμένα κριτήρια όπως επισυνάπτονται στην παρούσα 

πρόσκληση και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.digitalplan.gov.gr (ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ).  

 

Άμεση Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης είναι άμεση.  

Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας βάσει: 

http://www.digitalplan.gov.gr/
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α) της ημερομηνίας υποβολής τους στην ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 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 την ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή 

Σύγκλιση»,  

μέχρι την κάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού.  

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥΔ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν 

επαρκούν για την χρηματοδότηση της πρότασης ενημερώνεται ο Δικαιούχος με σχετική 

αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα 

βήματα.  

Η αναλυτική μεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων περιγράφεται σε 

συνημμένο έγγραφο της Πρόσκλησης («Διαδικασία επιλογής και έγκρισης πράξεων») το 

οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.digitalplan.gov.gr 

(Προσκλήσεις). 

Η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους 

στοιχείων των θετικά αξιολογηθεισών προτάσεων.  

5.3 Γνωμοδότηση (διαδικασία συντονισμού) από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, στις 

περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες απαιτείται.  

5.4 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την 

ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. με την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των 

Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναμένεται 

να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύμφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

απόφασης ένταξης πράξης. 

5.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων. Υποδείγματα της απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής 

των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται 

δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.digitalplan.gov.gr (ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ).  

5.6 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» του 

τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του 

ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται. 

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής 

των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα 

πρέπει: 

http://www.digitalplan.gov.gr/
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(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 μην θίγονται τυχόν δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας τρίτων που 

σχετίζονται με την προτεινόμενη πράξη. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Δικαιούχου. 

(iii) Να λαμβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, 

προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. 

(iv) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

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 Διαχείρισης και Ελέγχου. 

(v) Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης 

που εντάσσεται στο/α Επιχειρησιακό/ά Πρόγραμμα/τα, 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, όπως ισχύει. 

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

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες 

προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» στα Δελτία 

Δήλωσης Δαπανών. 

(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/των 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 

Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», 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 την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 
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(xi) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το  ειδικό θεσμικό 

πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

 

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 ΤΔΠΠ, πίνακας επιλεξιμότητας 

δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης 

προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.digitalplan.gov.gr (ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ). Ο ανωτέρω 

δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των 

ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

7.2 Για ερωτήσεις/διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosklisi42.1@madc.gr. 

 

                Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

 

 

                                          Χρήστος Σπίρτζης   
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Συνημμένα: 

(i) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) με αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 
540/Β/27.03.08 

(ii) Έντυπο Περιεχομένων Πρότασης 

(iii) Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων:  

 Αίτηση χρηματοδότησης  

 Έντυπο ανάλυσης κόστους 

 Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα μεγάλα 

έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα  

(iv) Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ (ΤΔΠΠ) και Οδηγίες 
ηλεκτρονικής υποβολής ΤΔΠΠ 

(v) Κριτήρια Επιλογής πράξεων (Λίστα εξέτασης πληρότητας & Φύλλο αξιολόγησης) 

(vi) Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης 

(vii) Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης 

(viii) Πίνακας πραγματοποιηθεισών δαπανών  

(ix) Πρότυπο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα 

(x) Διαδικασία επιλογής και έγκρισης πράξεων 

 

Κοινοποίηση 

1. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, γραφείο Γενικού Γραμματέα 

2. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εθνική Αρχή Συντονισμού, υπόψη 

Γενικού Διευθυντή 
3. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία της Εφαρμογής 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, υπόψη Προϊσταμένου 

4. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 
Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, υπόψη Προϊσταμένου 

5. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής 
Υποστήριξης, υπόψη Προϊσταμένου 

6. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, 
υπόψη Προϊσταμένου 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 

Δικτύων 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 

4. ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
- Προϊστάμενο Υπηρεσίας 
- Προϊστάμενο Μονάδας Α2΄ 
- Προϊστάμενο Μονάδας Β΄ 
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