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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π), αποτελεί ένα από τα βασικά έντυπα του συστήµατος 

διαχείρισης και ελέγχου αποτύπωσης των στοιχείων και χαρακτηριστικών της πράξης, βάσει 

των οποίων διενεργείται η αξιολόγηση της πράξης και η παρακολούθηση της υλοποίησής της, 

τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονοµικό αντικείµενο.  

Βάσει των επί µέρους στοιχείων των πράξεων διενεργείται και η παρακολούθηση της προόδου 

του κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος, από το οποίο χρηµατοδοτούνται οι πράξεις. 

Η υποχρέωση συµπλήρωσης και το περιεχόµενο του Τ∆Π (συµπλήρωση πεδίων µέσω των 

οποίων αναλύονται και συνθέτονται τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της κάθε πράξης), 

υπαγορεύονται από τις απαιτήσεις που θέτουν:   

• οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί, τόσο για την εγγραφή και αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή 

των δεδοµένων της κάθε πράξης που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση, 

αξιολόγηση, δηµοσιονοµική διαχείριση, επαλήθευση και λογιστικό έλεγχο, όσο και για τις 

πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχουν τα δεδοµένα της κάθε πράξης, και  

• ο Νόµος 4314/2014 σχετικά µε τις ρυθµίσεις που αφορούν στη διακριτή παρακολούθηση 

του χρόνου ολοκλήρωσης των υποέργων που περιλαµβάνουν προπαρασκευαστικές 

ενέργειες και των υποέργων των κύριων συµβάσεων των πράξεων (άρθρα 27 και 28),  

στην εγγραφή των αντίστοιχων προϋπολογισµών των υποέργων στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (άρθρο 27) και στη δυνατότητα χρηµατοδότησης συγκεκριµένων 

κατηγοριών δαπανών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των πράξεων αλλά 

βαρύνουν τους εθνικούς πόρους (άρθρο 33), 

Αναλυτικότερα, στους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς προβλέπονται τα εξής:  

Στον Κανονισµό 1303/2013 περί των κοινών διατάξεων για τα διαρθρωτικά (ΕΤΠΑ – Ταµείο 

Συνοχής και ΕΚΤ) και επενδυτικά ταµείο (ΕΓΤΑΑ – ΕΤΘΑ) προβλέπεται:. 

Άρθρο 125: Καθήκοντα ∆ιαχειριστικής Αρχής    

· Εγκαθιστά σύστηµα εγγραφής και αποθήκευσης δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή για 

κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη 

δηµοσιονοµική διαχείριση, την επαλήθευση και το λογιστικό έλεγχο, 

συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων για µεµονωµένους συµµετέχοντες σε πράξεις, 

όπου απαιτείται. 

· Εξασφαλίζει ότι τα ως άνω αναφερόµενα δεδοµένα, συλλέγονται, καταχωρούνται και 

αποθηκεύονται στο ως άνω αναφερόµενο ηλεκτρονικό σύστηµα και ότι τα δεδοµένα 

σχετικά µε τους δείκτες αναλύονται ανά φύλο, όταν αυτό απαιτείται από τα Παραρτήµατα 

Ι και ΙΙ του Κανονισµού ΕΚΤ. 

Στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, προβλέπεται:  

Άρθρο 24: ∆εδοµένα που πρέπει να καταγράφονται και να αποθηκεύονται σε 

ηλεκτρονική µορφή  

· Παρ. 1. Οι πληροφορίες για τα δεδοµένα που πρέπει να καταγράφονται και να 

αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική µορφή για κάθε πράξη στο σύστηµα παρακολούθησης που 

έχει θεσπιστεί σύµφωνα µε το άρθρο 125 παρ. 2, στοιχείο δ) του Καν. 1303/2013 

καθορίζονται στο παράρτηµα III «Κατάλογος δεδοµένων που πρέπει να καταχωρίζονται 

και να αποθηκεύονται στο σύστηµα παρακολούθησης σε ηλεκτρονική µορφή» του 
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παρόντος κανονισµού.  

· Παρ. 2. Για κάθε πράξη καταγράφονται και αποθηκεύονται δεδοµένα, περιλαµβανοµένων 

και δεδοµένων για µεµονωµένους συµµετέχοντες, κατά περίπτωση, κατά τρόπον ώστε να 

καθίσταται δυνατή η οµαδοποίηση των δεδοµένων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την 

παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δηµοσιονοµική διαχείριση, την επαλήθευση και τον 

λογιστικό έλεγχο. Πρέπει επίσης να είναι δυνατή η οµαδοποίηση των δεδοµένων αυτών 

αθροιστικά για το σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού. Για το ΕΚΤ, τα δεδοµένα 

καταγράφονται και αποθηκεύονται µε τρόπου που επιτρέπει στις διαχειριστικές αρχές να 

εκτελούν τα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

στο άρθρο 56 του Καν. 1303/2013 και στα άρθρο 5 και 19 και στα παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ 

του εν λόγω κανονισµού. 

Στον εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, προβλέπεται:  

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Ονοµατολογία των κατηγοριών παρέµβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταµείο 

Συνοχής στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την απασχόληση».  

Άρθρο 8: Κατηγορίες παρέµβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής  

· Παρ. 1. Η ονοµατολογία για τις κατηγορίες παρέµβασης που αναφέρονται στο άρθρο 96, 

παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του Καν. 1303/2013 ορίζεται στους πίνακες 1 ως 8 του 

Παραρτήµατος Ι: «Ονοµατολογία των κατηγοριών παρέµβασης των ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ 

Ταµείο Συνοχής) στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 

απασχόληση» και της Πρωτοβουλίας για την «Απασχόληση των Νέων» για την περίοδο 

2014-2020» του παρόντος άρθρου.  
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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης είναι ενιαίο για όλους τους τύπους πράξεων (δηµόσιες 

συµβάσεις, παραχωρήσεις, Σ∆ΙΤ, δράσεις ΕΚΤ, εκτέλεση έργων µε ίδια µέσα, κρατικές 

ενισχύσεις κλπ) και για όλα τα Ταµεία (ΕΤΠΑ-Τ.Σ., ΕΚΤ). Περιέχει όλα τα πεδία που είναι 

απαραίτητα για την αποτύπωση των στοιχείων διαφορετικών τύπων πράξεων και πιο 

συγκεκριµένα περιλαµβάνει πεδία που :  

• αφορούν στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, τα οποία συµπληρώνονται είτε 

αυτόµατα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, βάσει των καταχωρηµένων 

στοιχείων της σχετικής Πρόσκλησης που εκδίδει η ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π, είτε από 

τη ∆ιαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάµεσο Φορέα.  

• περιγράφουν βασικά στοιχεία της πράξης, όπως το φυσικό αντικείµενο και τα παραδοτέα 

της πράξης, τη µεθοδολογία υλοποίησης και τον προγραµµατισµό υλοποίησης των επί 

µέρους υποέργων της, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων ενεργειών για την 

ωρίµανσή τους, τα οικονοµικά στοιχεία της πράξης, αλλά και τη συνάφεια της πράξης µε 

τους στόχους και τα αποτελέσµατα του Ε.Π. Τα εν λόγω πεδία συµπληρώνονται από το 

∆ικαιούχο της πράξης.  

Συνεπώς, και µε βάση τα παραπάνω:   

� Η συµπλήρωση του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης είναι υποχρεωτική από τους 

δικαιούχους και διενεργείται αποκλειστικά µέσω του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.  

� Τα πεδία του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης συµπληρώνονται µε ευθύνη του 

∆ικαιούχου, εκτός από τα πεδία που είναι συµπληρωµένα ήδη από τα στοιχεία της 

Πρόσκλησης καθώς και τα πεδία που θα συµπληρώνονται από τη ∆Α ή τον ΕΦ. 

� Οι κωδικοί που απαιτούνται για τη συµπλήρωση ορισµένων πεδίων ορίζονται στην οικεία 

πρόσκληση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

� Τα κωδικοποιηµένα στοιχεία που απαιτούνται για την συµπλήρωση σχετικών πεδίων 

είναι διαθέσιµα µέσω του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ και αναρτηµένα στην ιστοσελίδα : www.ops.gr. 

� Τα πεδία του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης που αφορούν Κρατικές Ενισχύσεις 

Επιχειρηµατικότητας συµπληρώνονται µέσω διασύνδεσης του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε το 

Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), βάσει των στοιχείων των εν 

λόγω πράξεων που είναι καταχωρηµένα σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη 

συµπλήρωσης του Τ∆Π αναλαµβάνει η διαχειριστική αρχή (∆Α) ή ο ενδιάµεσος φορέας 

(ΕΦ) που διαχειρίζεται τις σχετικές πράξεις.  
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ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα της Πράξης) 

Στο Τµήµα Α του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης συµπληρώνονται τα γενικά στοιχεία της 

ταυτότητας της πράξης.  

Α.1. Κωδικός Πράξης/ MIS (ΟΠΣ): O κωδικός πράξης / MIS αποδίδεται αυτόµατα από το 

ΟΠΣ - ΕΣΠΑ κατά την αποθήκευση της πρότασης Τ∆Π του ∆ικαιούχου και αφορά 

µοναδικό κωδικό µε τον οποίο ταυτοποιείται η πράξη στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Προγραµµατικής Περιόδου. 

Α.2. Κωδικός Πράξης (Ε.Φ.): Συµπληρώνεται από τον Ενδιάµεσο Φορέα (ΕΦ), εφόσον ο 

ΕΦ διαθέτει δικό του µοναδικό κωδικό µε τον οποίο ταυτοποιεί την πράξη σε δικό του 

αρχείο ή πληροφοριακό σύστηµα. 

Α.3. Ελεύθερος κωδικός: Ελεύθερο πεδίο που συµπληρώνεται από τη ∆Α ή τον ΕΦ, 

εφόσον απαιτείται, πρόσθετη ιδιαίτερη κωδικοποίηση µετά από σχετικές οδηγίες.  

Α.4. Τίτλος Πράξης: Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης. Ο τίτλος πρέπει να είναι 

εύληπτος, σαφής και σύντοµος, καθώς συµπεριλαµβάνεται στην απόφαση ένταξης και 

στις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας προς το ευρύ κοινό (π.χ. κατάλογος 

πράξεων κλπ). 

Α.5. Τίτλος Πράξης (στα Αγγλικά): Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης στα αγγλικά.  

Α.6. Η Πράξη αφορά Μεγάλο Έργο: Συµπληρώνεται µε �, εφόσον η πράξη αφορά 

Μεγάλο Έργο.  

Σηµειώνεται ότι, βάσει του άρθρου 100 του ΕΚ 1303/2013, «Μεγάλο Έργο» θεωρείται 

µια πράξη (που χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και ΤΣ) η οποία αποτελείται από σύνολο 

έργων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν µια 

αδιαίρετη εργασία συγκεκριµένης οικονοµικής ή τεχνικής φύσης µε σαφώς 

προσδιορισµένους στόχους και για τις οποίες το συνολικό επιλέξιµο κόστος υπερβαίνει 

τα 50 εκ. € και στην περίπτωση πράξεων που συνεισφέρουν στον Θεµατικό Στόχο 7 

(«Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση των προβληµάτων σε βασικές 

υποδοµές δικτύων») για τις οποίες το συνολικό επιλέξιµο κόστος υπερβαίνει τα 75 εκ. €. 

Τα Μέσα Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής δεν θεωρούνται «Μεγάλα Έργα». 

Α.7. ΚΚΑ (CCI): Συµπληρώνεται από τη ∆Α ή τον ΕΦ ο Κοινός Κωδικός Αναγνώρισης (CCI) ο 

οποίος αποδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω της SFC κατά την αίτηση για την 

έγκριση Μεγάλου Έργου. Εφόσον ο κωδικός αποκτάται µετά την ένταξη της πράξης, το 

πεδίο συµπληρώνεται στο Τ∆Π, µε ευθύνη της ∆Α/ΕΦ, όταν είναι διαθέσιµος (µετά την 

ένταξη της πράξης).  

Α.8. Η πράξη αφορά τµηµατοποιηµένο έργο (phasing): Συµπληρώνεται µε �, εφόσον 

η πράξη αφορά τµηµατοποιηµένο έργο.  

Τµηµατοποιηµένο (phasing) είναι το έργο που εκτελείται κατά φάσεις µεταξύ των δύο 

Προγραµµατικών Περιόδων 2007-13 και 2014-20. 

Α.9. Η πράξη εντάσσεται σε Κοινό Σχέδιο ∆ράσης: Συµπληρώνεται µε �, εφόσον η 

πράξη εντάσσεται σε Κοινό Σχέδιο ∆ράσης.  

Ένα «Κοινό Σχέδιο ∆ράσης» είναι πράξη της οποίας το πεδίο εφαρµογής είναι ορισµένο 

και αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης σε σχέση µε τις εκροές και τα αποτελέσµατα που θα 

επιτύχει. Περιλαµβάνει ένα έργο ή ένα σύνολο έργων που δεν συνίστανται στην παροχή 

υποδοµών και εκτελούνται υπό την ευθύνη του δικαιούχου στο πλαίσιο επιχειρησιακού 

προγράµµατος ή προγραµµάτων. Οι εκροές και τα αποτελέσµατα ενός κοινού σχεδίου 

δράσης συµφωνούνται µεταξύ ενός κράτους µέλους και της Επιτροπής και συµβάλλουν 
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στην επίτευξη των ειδικών στόχων των επιχειρησιακών προγραµµάτων και αποτελούν τη 

βάση της στήριξης από τα Ταµεία. Τα αποτελέσµατα αναφέρονται στις άµεσες 

επιπτώσεις του κοινού σχεδίου δράσης. Ο δικαιούχος σε κοινό σχέδιο δράσης είναι 

οργανισµός δηµοσίου δικαίου. Τα κοινά σχέδια δράσης δεν θεωρούνται µεγάλα έργα. 

(άρθρο 104, ΕΚ 1303/2013) 

Α.10. ΚΚΑ (CCI): Συµπληρώνεται από τη ∆Α/ ΕΦ ο Κοινός Κωδικός Αναγνώρισης (CCI) ο 

οποίος αποδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω της SFC κατά την καταχώρηση 

του Κοινού Σχεδίου ∆ράσης.  

Α.11. Η πράξη υλοποιείται µε τη µορφή Σ∆ΙΤ: Συµπληρώνεται µε �, εφόσον η πράξη 

υλοποιείται µε τη µορφή Σ∆ΙΤ. Πράξη Σ∆ΙΤ είναι η πράξη που εφαρµόζεται ή πρόκειται 

να εφαρµοστεί µε δοµή σύµπραξης δηµοσίου – ιδιωτικού τοµέα (άρθρο 2 ,ΕΚ 

1303/2013).  

Α.12. Η πράξη περιλαµβάνει χρηµατοδότηση ΠΑΝ: Συµπληρώνεται µε �, εφόσον η 

πράξη περιλαµβάνει χρηµατοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ). 

Α.13. Η πράξη είναι κρατική ενίσχυση ή ενέχει κρατική ενίσχυση: Συµπληρώνεται µε � 

(θετική απάντηση), εφόσον η πράξη είναι κρατική ενίσχυση ή ενέχει στοιχεία κρατικής 

ενίσχυσης. 

Για να είναι θετική η απάντηση (συµπλήρωση µε �), θα πρέπει να υπάρχει έγκριση από 

την DG COMP και να έχει εγκριθεί το καθεστώς ενίσχυσης ή να έχει γίνει γνωστοποίηση/ 

κοινοποίηση χρήσης κανονισµού ή να αφορά χρήση του κανονισµού de minimis.  

Εφόσον η απάντηση είναι θετική (συµπλήρωση µε �) συµπληρώνονται τα πεδία Α.13α. 

ή/και Α.13β. ή/και Α.13γ. 

Α.13α. Εφαρµοστέος Κανονισµός-οί / Καθεστώς Ενίσχυσης: Επιλέγεται βάσει 

προσυµπληρωµένης λίστας ο αριθµός και τίτλος του εφαρµοστέου Κανονισµού 

(π.χ. 651/2014 [απαλλακτικός], 1407/2013 [de minimis]) ή του καθεστώτος 

Κρατικής Ενίσχυσης (π.χ. SA xxxxx). 

Α.13β. Αριθµός κοινοποίησης/ γνωστοποίησης: Συµπληρώνεται ο αριθµός 

κοινοποίησης/ γνωστοποίησης στην Ευρ. Επιτροπή.  

Α.13γ. Αριθµός απόφασης έγκρισης καθεστώτος από ΕΕ: Συµπληρώνεται ο 

αριθµός έγκρισης του Καθεστώτος Ενίσχυσης από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Α.13δ.  Κωδικός Σώρευσης: Συµπληρώνεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α)/ 

Ενδιάµεσο Φορέα (ΕΦ) µόνο για πράξεις κρατικών ενισχύσεων 

επιχειρηµατικότητας, ο κωδικός που προκύπτει κατά τον έλεγχο της σώρευσης  

που διενεργείται για πράξεις κρατικών ενισχύσεων που είναι συµβατές µε το 

καθεστώς de minimis µέσω του πληροφοριακού συστήµατος σώρευσης 

ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού. 

Α.14.-Α.16.:Τα πεδία Α.14. έως και Α.16. συµπληρώνονται σε πράξεις ΕΚΤ, για τις οποίες 

απαιτείται η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση δεδοµένων µεµονωµένων 

συµµετεχόντων (microdata), αλλά και η έγκαιρη διαβίβασή τους στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, στην 

περίπτωση που η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδοµένων διενεργείται σε 

άλλο πληροφοριακό σύστηµα. Οι πράξεις αυτές έχουν προσδιοριστεί από τη ∆Α στην 

πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης (προτάσεων).   
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Η παραπάνω υποχρέωση απορρέει από το άρθρο 125 του Καν. 1303/2013, και η 

εκπλήρωσή της αναλαµβάνεται από το δικαιούχο της πράξης ακόµα και στις περιπτώσεις 

που η συλλογή των δεδοµένων διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους 

των πράξεων (π.χ. ΚΕΚ, ∆οµές Φροντίδας παιδιών, κλπ).   

Πιο συγκεκριµένα, τα εν λόγω πεδία συµπληρώνονται ως εξής:  

Α.14. Συλλογή δεδοµένων µεµονωµένων συµµετεχόντων: Συµπληρώνεται αυτόµατα 

από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, βάσει του προσδιορισµού από τη ∆Α ή 

τον ΕΦ των πράξεων για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδοµένων µεµονωµένων 

συµµετεχόντων στην πρόσκληση για την υποβολή των αιτήσεων χρηµατοδότησης 

(προτάσεων).  

 Εφόσον, η απάντηση είναι � (ΝΑΙ), συµπληρώνονται από το δικαιούχο τα πεδία Α.15. 

και Α.16.  

Α.15. Η συλλογή δεδοµένων γίνεται ανά: ∆ηλώνεται, στη βάση δύο επιλογών εάν η 

συλλογή των δεδοµένων θα γίνει στο επίπεδο της / του: 1. Πράξης, 2. Υποέργου.  

 Η παραπάνω επιλογή προσδιορίζεται από το σχεδιασµό και τον τρόπο υλοποίησης της 

πράξης, δηλαδή από την ανάλυση και διάκριση του φυσικού αντικειµένου που αφορούν 

στους συµµετέχοντες στα υποέργα αυτής. 

 Για παράδειγµα:  

� Εάν µία πράξη αποτελείται από ένα υποέργο, το φυσικό αντικείµενο του οποίου 

ταυτίζεται µε το αντίστοιχο της πράξης, τότε η συλλογή δεδοµένων θα γίνει στο 

επίπεδο της πράξης. 

� Εάν µία πράξη αποτελείται από δύο υποέργα, ένα εκ των οποίων αφορά στους 

συµµετέχοντες (π.χ. παροχή κάποιας υπηρεσίας στους ωφελούµενους της 

πράξης), και το άλλο υποέργο αφορά στην κάλυψη των εξόδων του δικαιούχου 

(π.χ. υποέργο εκτέλεσης µε ίδια µέσα), τότε η συλλογή των δεδοµένων θα γίνει 

στο επίπεδο του υποέργου.  

� Σε περιπτώσεις που µία πράξη αποτελείται από περισσότερα υποέργα, τα οποία 

αφορούν στην παροχή της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας σε διαφορετικούς ή 

στους ίδιους συµµετέχοντες αντίστοιχα, η συλλογή των δεδοµένων θα γίνει πάλι 

στο επίπεδο του υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδοµένα των ίδιων 

συµµετεχόντων θα συλλέγονται µία φορά.  

Α.16. Αρµόδιος Συλλογής ∆εδοµένων: Συµπληρώνεται, στη βάση δύο επιλογών εάν η 

συλλογή των δεδοµένων διενεργείται από τον: 1) ∆ικαιούχο της πράξης, 2) Πάροχο της 

πράξης ή του υποέργου, δηλαδή αυτόν που αναλαµβάνει την υλοποίησής της, όπως π.χ 

τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, οι ∆οµές Φροντίδας Παιδιών, κλπ. 

 Και αυτή η επιλογή προσδιορίζεται από το σχεδιασµό και τον τρόπο υλοποίησης της 

πράξης. Εάν η πράξη υλοποιείται αποκλειστικά από το ∆ικαιούχο, τότε ο ∆ικαιούχος 

αναλαµβάνει τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση των δεδοµένων µεµονωµένων 

συµµετεχόντων. Εάν, η υλοποίηση της πράξης / των υποέργων πραγµατοποιείται από 

παρόχους, τότε η συλλογή των δεδοµένων διενεργείται από τους παρόχους, υπό την 

ευθύνη και την καθοδήγηση του ∆ικαιούχου της πράξης. 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ 

ΠΡΑΞΗΣ 

Α.17. Α.Α. Τ∆Π: Συµπληρώνεται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ ο 

αύξων αριθµός (Α/Α) του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης (Τ∆Π) που σχετίζεται µε τις 

διαδοχικές εκδόσεις του Τ∆Π (κατά την πρώτη υποβολή πρότασης Τ∆Π λαµβάνει την 

τιµή 1, κ.ο.κ.). 

Α.18. Το Τ∆Π αφορά: Συµπληρώνεται από ∆Α/ ΕΦ. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι «Αρχική 

υποβολή», «Επικαιροποίηση», «Τροποποίηση».  

Επιλέγεται η «Αρχική υποβολή» εφόσον αφορά προτεινόµενη πράξη του δικαιούχου 

προς ένταξη στο πλαίσιο µιας Πρόσκλησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Η 

«Επικαιροποίηση» του Τ∆Π αφορά µεταβολή των στοιχείων του Τ∆Π που δεν επιφέρουν 

αλλαγές σε στοιχεία που περιλαµβάνονται στην Απόφαση ένταξης, ενώ η 

«Τροποποίηση» του Τ∆Π αφορά µεταβολή των στοιχείων του Τ∆Π που επιφέρουν 

τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης. 

Α.19. Πρωτόκολλο/ αίτηση δικαιούχου: Συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου και η 

ηµεροµηνία του εγγράφου της αίτησης χρηµατοδότησης ή αιτήµατος τροποποίησης ως 

εξερχόµενου εγγράφου του ∆ικαιούχου. Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων 

επιχειρηµατικότητας τα πεδία αυτά (αριθµός πρωτ. και ηµεροµηνία) αφορούν τον 

αριθµό αίτησης χρηµατοδότησης και την ηµεροµηνία αυτής αντίστοιχα, που παράγονται 

από το ΠΣΚΕ κατά την υποβολή της πρότασης επενδυτικού σχεδίου από το δικαιούχο. 

Α.20. Πρωτόκολλο ∆ιαχειριστικής Αρχής / Ενδιάµεσου Φορέα: Συµπληρώνεται από τη 

∆Α ή τον ΕΦ ο αριθµός πρωτοκόλλου εισερχοµένου εγγράφου της αίτησης 

χρηµατοδότησης ή του αιτήµατος τροποποίησης. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 

Τα πεδία Α.21. – Α.25. δεν συµπληρώνονται στην αρχική υποβολή του Τ∆Π, δηλαδή κατά την 

υποβολή της πρότασης του δικαιούχου. ∆ύνανται να συµπληρωθούν, κατά την υλοποίηση της 

πράξης, εφόσον διαπιστωθούν αλλαγές σε επί µέρους στοιχεία της και κατ’ επέκταση στο Τ∆Π.  

Τα εν λόγω πεδία συµπληρώνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

� Όταν ο ∆ικαιούχος υποβάλλει αίτηµα τροποποίησης του Τ∆Π, επαρκώς τεκµηριωµένο 

και µε σαφή αναφορά των σηµείων που τροποποιούνται. Σε αυτή την περίπτωση τα 

πεδία Α.21. – Α.25. συµπληρώνονται από το ∆ικαιούχο. 

� Όταν η ∆Α ή ο ΕΦ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πράξης κρίνει αναγκαία την 

τροποποίηση του Τ∆Π, η οποία γίνεται µε πρωτοβουλία της. Σε αυτή την περίπτωση 

τα πεδία Α.21. – Α.25. συµπληρώνονται από τη ∆Α/ ΕΦ. 

 

Ανάλογα µε το αντικείµενο της τροποποίησης σηµειώνεται ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα: 

Α.21. Χρονοδιάγραµµα: Συµπληρώνεται µε �, εφόσον αφορά τροποποίηση Τ∆Π που 

σχετίζονται µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα ή τη χρονική προθεσµία που 

περιλαµβάνεται στο Τεχνικό ∆ελτίο. 

Α.22. Οικονοµικό Αντικείµενο: Συµπληρώνεται µε �, εφόσον αφορά τροποποίηση Τ∆Π που 

σχετίζεται µε το εγκεκριµένο οικονοµικό αντικείµενο που περιλαµβάνεται στο Τεχνικό 

∆ελτίο (π.χ. Χρηµατοδοτικό σχέδιο όπως αυτό αποτυπώνεται στον Πίνακα «Κατανοµή 

∆ηµόσιας ∆απάνης πράξης ανά κατηγορία δαπάνης» - Τµήµα Ζ του Τ∆Π). 
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Α.23. Φυσικό Αντικείµενο: Συµπληρώνεται µε �, εφόσον αφορά τροποποίηση που 

σχετίζεται µε στοιχεία του φυσικού αντικειµένου στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι 

∆είκτες και τα Παραδοτέα της πράξης, τα οποία περιλαµβάνονται στο Τεχνικό ∆ελτίο. 

Α.24. Λοιπά: Συµπληρώνεται µε �, εφόσον αφορά τροποποίηση στοιχείων του Τ∆Π που 

επιφέρουν τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και δεν εντάσσονται σε άλλη από τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες. 

 

Α.25. Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης/ επικαιροποίησης: Το πεδίο αφορά 

περιγραφή της σχετικής τροποποίησης/ επικαιροποίησης µε την ανάλογη τεκµηρίωση 

της αναγκαιότητας της. Συµπληρώνεται υποχρεωτικά εφόσον η έκδοση του Τ∆Π αφορά 

τροποποίηση/ επικαιροποίηση. 

Η εν λόγω περιγραφή αποτυπώνεται και στην τροποποίηση της απόφασης ένταξης 

(εφόσον απαιτείται τροποποίηση). 
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ΤΜΗΜΑ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Στο Τµήµα Β παρατίθενται τα στοιχεία των φορέων που εµπλέκονται στην υλοποίηση της 

πράξης και πιο συγκεκριµένα τα στοιχεία του δικαιούχου, του κύριου του έργου, του φορέα 

λειτουργίας και συντήρησης και του φορέα χρηµατοδότησης. 

Από τα πεδία Β.1. - Β.15. (στοιχεία δικαιούχου πράξης) κάποια αφορούν όλους τους 

(δυνητικούς) δικαιούχους και κάποια αφορούν µόνο (δυνητικούς) δικαιούχους πράξεων 

κρατικών ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας. Για λόγους διευκόλυνσης της συµπλήρωσης των εν 

λόγω πεδίων οι οδηγίες αναγράφονται διακριτά για πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων 

επιχειρηµατικότητας και για πράξεις κρατικών ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας:  

Για πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας: 

Β.1. ∆ικαιούχος: Συµπληρώνεται η επωνυµία του φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 

υλοποίηση της πράξης και ορίζεται ως ∆ικαιούχος κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1303/2013, άρθρο 2.  

Το εν λόγω πεδίο συµπληρώνεται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – 

ΕΣΠΑ µε τη συµπλήρωση του κωδικού του δικαιούχου (πεδίο Β.2.). 

Β.2. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός του δικαιούχου που του έχει δοθεί από το 

ηλεκτρονικό σύστηµα ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. Με τη συµπλήρωση του πεδίου Β.2 συµπληρώνονται 

αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ τα πεδία Β.1., Β.4., Β.11. – 

Β.13. 

Β.4. Είδος φορέα: Συµπληρώνεται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 

µε τη συµπλήρωση του κωδικού του δικαιούχου (πεδίο Β.2.). Επιλέγεται το είδος του 

δικαιούχου µέσω δύο προεπιλεγµένων τιµών: 1. ∆ηµόσιος, 2. Ιδιωτικός.  

Β.10. – Β.12. Συµπληρώνονται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε 

τη συµπλήρωση του κωδικού του δικαιούχου (πεδίο Β.2.). Συµπληρώνονται τα στοιχεία 

επικοινωνίας του δικαιούχου, δηλαδή η διεύθυνσή του, το τηλέφωνο και το e-mail.  

Β.13. Ονοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου: Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο του 

νόµιµου εκπροσώπου του δικαιούχου. Νόµιµος εκπρόσωπος του δικαιούχου είναι το 

φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί και να δεσµεύει το 

δικαιούχο. 

Για πράξεις κρατικών ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας: 

Β.5. ΑΦΜ: Συµπληρώνεται, αρχικά, το ΑΦΜ του δικαιούχου (επιχείρησης). Με τη 

συµπλήρωση του ΑΦΜ συµπληρώνονται αυτόµατα τα πεδία Β.1., Β.3., Β.4., Β.11. και 

Β.12. 

Β.1. ∆ικαιούχος: Συµπληρώνεται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 

µε τη συµπλήρωση του ΑΦΜ του ∆ικαιούχου (πεδίο Β.5.). Συµπληρώνεται η επωνυµία 

του φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της πράξης και ορίζεται ως 

∆ικαιούχος κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013, άρθρο 2. Για πράξεις 

επιχειρηµατικότητας δικαιούχος είναι ο φορέας που λαµβάνει την ενίσχυση, σύµφωνα µε 

την έννοια του Κανονισµού. 
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Β.3. ∆ιακριτικός τίτλος: Συµπληρώνεται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ 

– ΕΣΠΑ µε τη συµπλήρωση του ΑΦΜ του δικαιούχου (πεδίο Β.5.). Συµπληρώνεται ο 

διακριτικός τίτλος του φορέα / δικαιούχου που λαµβάνει ενίσχυση (επιχείρηση). 

Β.4. Είδος φορέα: Συµπληρώνεται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 

µε τη συµπλήρωση του ΑΦΜ του δικαιούχου (πεδίο Β.5.). Επιλέγεται το είδος του 

δικαιούχου µέσω δύο προεπιλεγµένων τιµών: 1. ∆ηµόσιος, 2. Ιδιωτικός.  

Β.5. ΑΦΜ: Συµπληρώνεται το ΑΦΜ του δικαιούχου (επιχείρηση). ∆εν συµπληρώνεται για τις 

υπό σύσταση επιχειρήσεις που µέχρι την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης δεν 

έχουν ΑΦΜ. 

Β.6. Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών επιχείρησης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία έναρξης 

εργασιών της επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται από τις κείµενες εθνικές διατάξεις για 

κάθε τύπο επιχείρησης (π.χ. Α.Ε., Ο.Ε, κλπ). 

Β.7. Υπό σύσταση: Συµπληρώνεται µε �, εφόσον η  επιχείρηση είναι υπό σύσταση 

(δηλαδή, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης δεν έχει ΑΦΜ).  

Β.8. Μέγεθος επιχείρησης: Συµπληρώνεται το µέγεθος της επιχείρησης από 

κωδικοποιηµένη λίστα µε τις εξής επιλογές: πολύ µικρή, µικρή, µεσαία, µεγάλη, πολύ 

µεγάλη. Η κατηγοριοποίηση γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια που προσδιορίζονται στην 

προκήρυξη υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης. 

Β.9. Απασχολούµενοι στην επιχείρηση (σε ΕΜΕ): Συµπληρώνεται ο αριθµός των 

απασχολούµενων στην επιχείρηση σε ετήσιες µονάδες εργασίας (ΕΜΕ). Ο υπολογισµός 

του αριθµού απασχολουµένων γίνεται σύµφωνα µε όσα σχετικά προσδιορίζονται στην 

προκήρυξη υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης. 

Β.10 – Β12. Συµπληρώνονται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τη 

συµπλήρωση του ΑΦΜ του δικαιούχου (πεδίο Β.5.). Συµπληρώνονται τα στοιχεία 

επικοινωνίας του δικαιούχου, δηλαδή η διεύθυνσή του, το τηλέφωνο και το e-mail. 

Β.13. Ονοµατεπώνυµο νόµιµου εκπροσώπου: Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο του 

νόµιµου εκπροσώπου του δικαιούχου. Νόµιµος εκπρόσωπος του δικαιούχου είναι το 

φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί και να δεσµεύει το 

δικαιούχο. 

Β.14. ΑΦΜ:. Συµπληρώνεται το ΑΦΜ του νόµιµου εκπροσώπου του δικαιούχου. 

 

Στις περιπτώσεις πράξεων που η υλοποίησή τους πραγµατοποιείται από πολλαπλούς 

δικαιούχους ή εταιρικά σχήµατα τα παραπάνω πεδία (Β.1. έως Β.14. όσα από αυτά αφορούν) 

συµπληρώνονται για κάθε δικαιούχο (εταίρο) ξεχωριστά (δηλαδή τα εν λόγω πεδία 

επαναλαµβάνονται τόσες φορές έως ότου συµπληρωθούν τα στοιχεία όλων των δικαιούχων / 

εταίρων). Σηµειώνεται ότι πρώτα συµπληρώνονται τα στοιχεία του κύριου δικαιούχου που έχει 

το συντονισµό και τη γενική ευθύνη για το σύνολο της πράξης (π.χ. συντονιστής εταίρος) και 

στη συνέχεια των υπολοίπων δικαιούχων (εταίρων). 

 

Β.15. Υπεύθυνος πράξης/ Αρµόδιος επικοινωνίας: Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο 

του στελέχους του δικαιούχου που ορίζεται να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την 

υλοποίηση της πράξης, καθώς και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε 

την υλοποίηση αυτής. Το στέλεχος αυτό έχει τη συνολική εικόνα για την πράξη.  
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Β.16. Θέση στον φορέα: Συµπληρώνεται η θέση που κατέχει  ο υπεύθυνος της πράξης / 

αρµόδιος επικοινωνίας στον φορέα (δικαιούχο). 

Β.17 – Β.19. Συµπληρώνεται η διεύθυνση του υπεύθυνου της πράξης/ αρµόδιου επικοινωνίας 

του δικαιούχου (του συντονιστή εταίρου), το τηλέφωνο και το e-mail. 

 

Στις περιπτώσεις πράξεων µε πολλαπλούς δικαιούχους (εταιρικό σχήµα) για κάθε φορέα 

(εταίρο) δύνανται να συµπληρώνονται τα στοιχεία του αρµόδιου επικοινωνίας (πεδία Β.15.-

Β.19.). Ωστόσο, ως υπεύθυνος της πράξης ορίζεται στέλεχος του επικεφαλής δικαιούχου 

(συντονιστή εταίρου). 

 

Β.20. Κύριος πράξης (έργου): Συµπληρώνεται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του 

ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τη συµπλήρωση του κωδικού του κύριου της πράξης (έργου) (πεδίο 

Β.21.). Συµπληρώνεται η επωνυµία του φορέα που είναι ο κύριος της πράξης, στην 

περίπτωση που είναι διαφορετικός από το δικαιούχο.  

Κύριος της πράξης είναι, ο φορέας ο οποίος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης του έργου 

και για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η σύµβαση ή κατασκευάζεται το έργο.  

Β.21. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός του φορέα που του έχει δοθεί από το ηλεκτρονικό 

σύστηµα ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. Με τη συµπλήρωση του πεδίου Β.21. συµπληρώνονται αυτόµατα 

από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ τα πεδία Β.20., Β.22. – Β.24. 

Β.22.-Β.24. Συµπληρώνονται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τη 

συµπλήρωση του κωδικού του φορέα (πεδίο Β.21.). Συµπληρώνεται η διεύθυνση του 

κύριου της πράξης, το τηλέφωνο και το e-mail, προκειµένου να είναι δυνατή η 

επικοινωνία µεταξύ της ∆Α ή του ΕΦ και του φορέα. 

Β.25. Φορέας λειτουργίας και συντήρησης: Εφ’ όσον απαιτείται από τη φύση της πράξης, 

συµπληρώνεται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τη 

συµπλήρωση του κωδικού του φορέα (πεδίο Β.26.). Συµπληρώνεται η επωνυµία του 

φορέα που είναι υπεύθυνος να λειτουργήσει και να συντηρήσει το ολοκληρωµένο έργο 

που θα υλοποιήσει ο ∆ικαιούχος. 

Β.26. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός του φορέα που του έχει δοθεί από το ηλεκτρονικό 

σύστηµα ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. Με τη συµπλήρωση του πεδίου Β.26. συµπληρώνεται αυτόµατα 

από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ το πεδίο Β.25. 

Β.27. Αρµόδιος Επικοινωνίας: Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο του αρµόδιου 

επικοινωνίας εκ µέρους του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης. 

Β.28 – Β.30. Συµπληρώνεται η διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το e-mail του 

αρµόδιου επικοινωνίας του φορέα λειτουργίας και συντήρησης. 

Β.31. Φορέας χρηµατοδότησης: Συµπληρώνεται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα 

του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τη συµπλήρωση του κωδικού του φορέα (πεδίο Β.32.). 

Συµπληρώνεται η επωνυµία του φορέα της Συλλογικής Απόφασης, ο οποίος έχει την 

αρµοδιότητα της χρηµατοδότησης της πράξης από πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων. 

Β.32. Κωδικός: Συµπληρώνεται από τη ∆Α ή τον ΕΦ ο κωδικός του φορέα που έχει δοθεί από 

το ηλεκτρονικό σύστηµα ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. Με τη συµπλήρωση του πεδίου Β.32. 

συµπληρώνονται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ τα πεδία 

Β.31. και Β.33. 
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Β.33. ∆ιεύθυνση: Συµπληρώνεται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 

µε τη συµπλήρωση του κωδικού του φορέα (πεδίο Β.32.). Συµπληρώνεται η διεύθυνση 

επικοινωνίας του φορέα χρηµατοδότησης της πράξης. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στο Τµήµα Γ του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης συµπληρώνονται στοιχεία που χαρακτηρίζουν το 

επιχειρησιακό πρόγραµµα, στη βάση των οποίων κατηγοριοποιείται η πράξη.  

Τα πεδία αυτά συµπληρώνονται από τη ∆Α ή τον ΕΦ, µε εξαίρεση το Πεδία Γ2 «Κωδικός 

Πρόσκλησης» και Πεδίο Γ.28 «Γεωγραφική θέση», τα οποία θα συµπληρώνονται από το 

δικαιούχο, ως εξής:  

Γ.2.  Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός της πρόσκλησης, στο πλαίσιο της οποίας 

υποβάλλεται το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης. Βάσει του κωδικού συµπληρώνονται αυτόµατα 

τα πεδία Γ.1. Τίτλος και Γ.3. Φορέας. 

Γ.28.  Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή νοµός/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU): Συµπληρώνεται ο 

κωδικός της γεωγραφικής θέσης, στην οποία υλοποιείται η πράξη σε επίπεδο 

Περιφέρειας, Νοµού ή και ΟΤΑ, µε βάση τους κωδικούς NUTS/LAU, σύµφωνα µε τα 

κωδικοποιηµένα στοιχεία του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και τα στοιχεία της πρόσκλησης. Σε 

περίπτωση που η πράξη χωροθετείται σε περισσότερες γεωγραφικές θέσεις 

συµπληρώνονται περισσότερες γραµµές, µε ανάλογο τρόπο. 

 Βάσει του κωδικού (Ι) συµπληρώνεται αυτόµατα από το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΣ-

ΕΣΠΑ η περιγραφή της γεωγραφικής θέσης (ΙΙ).  

Για κάθε γεωγραφική θέση συµπληρώνεται και το ποσοστό της επιλέξιµης δηµόσιας 

δαπάνης της πράξης που αφορά στον κάθε κωδικό. Τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να 

αθροίζουν στο 100%. 

 

Τα υπόλοιπα πεδία συµπληρώνονται από τη ∆Α ή τον ΕΦ ως εξής:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Γ.4. Φορέας: Συµπληρώνεται αυτόµατα βάσει του κωδικού του φορέα (πεδίο Γ.5.). 

Συµπληρώνεται η επωνυµία του φορέα διαχείρισης της πράξης (∆Α ή ΕΦ), βάσει των 

κωδικοποιηµένων στοιχείων των εν λόγω φορέων στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ και των στοιχείων 

της πρόσκλησης. 

Γ.5. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός του φορέα διαχείρισης, σύµφωνα µε το σχετικό 

αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ και των στοιχείων της 

πρόσκλησης. 

Γ.6. Χειριστής πράξης: Συµπληρώνεται από τη ∆Α ή τον ΕΦ, µετά την ένταξη της πράξης, 

το ονοµατεπώνυµο του στελέχους/χειριστή του φορέα διαχείρισης που αναλαµβάνει την 

παρακολούθηση της πράξης.  

Γ.7. – Γ.8.: Συµπληρώνεται το τηλέφωνο και το e-mail του χειριστή που αναλαµβάνει την 

παρακολούθηση της πράξης, προκειµένου να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία µε το 

δικαιούχο της πράξης.  
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ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Γ.9. Προγραµµατική Περίοδος: Συµπληρώνεται αυτόµατα από το ΟΠΣ - ΕΣΠΑ η 

προγραµµατική περίοδος στην οποία εντάσσεται η πράξη, βάσει των στοιχείων της 

πρόσκλησης. 

Γ.10. Κωδικός: Συµπληρώνεται αυτόµατα από το ΟΠΣ - ΕΣΠΑ ο αντίστοιχος κωδικός για τη 

συγκεκριµένη προγραµµατική περίοδο. 

Γ.11. Οριζόντια πράξη:  Συµπληρώνεται µε �, εφόσον η πράξη αφορά οριζόντια πράξη. 

Οριζόντιες είναι οι πράξεις που δεν µπορούν να χωροθετηθούν. ∆ηλαδή  οι πράξεις για 

τις οποίες είτε οι νοµικές δεσµεύσεις για την υλοποίησή τους, είτε τα παραδοτέα τους 

δεν είναι δυνατόν να χωροθετηθούν διακριτά και ποσοτικοποιηµένα (έχουν άµεση 

επίπτωση σε όλη τη χώρα). 

Γ.12. Κωδικός κατανοµής οριζόντιας πράξης: Σε περίπτωση επιλογής του πεδίου Γ.11, 

συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός κατανοµής που εφαρµόζεται για την οριζόντια 

πράξη. Οι κωδικοί κατανοµής καταχωρούνται και κωδικοποιούνται στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ σε 

συνεργασία µε τη ∆Α ή τον ΕΦ. 

Γ.13. – Γ.17.: Τα πεδία αυτά συµπληρώνονται αυτόµατα από το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, µε βάση τα 

αντίστοιχα στοιχεία της πρόκλησης, στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται το Τ∆Π. Στην 

περίπτωση που για κάποιο από τα εν λόγω πεδία υπάρχουν περισσότερες από µία επιλογές, η 

∆Α/ ΕΦ επιλέγει αυτή που αντιστοιχεί στην πράξη, βάσει λίστας κωδικοποιηµένων στοιχείων 

του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ και σύµφωνα µε τα αντίστοιχα στοιχεία της πρόσκλησης. Αναλυτικότερα στα 

εν λόγω πεδία συµπληρώνονται: 

- ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο οποίο εντάσσεται η πράξη,  

- ο τίτλος του Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, στον οποίο 

εντάσσεται η πράξη, 

- το Ευρωπαϊκό ∆ιαρθρωτικό Ταµείο από το οποίο συγχρηµατοδοτείται η πράξη, 

- η κατηγορία περιφέρειας στην οποία υλοποιείται η πράξη  

το ποσοστό, βάσει του οποίου επιµερίζεται η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη της πράξης σε 

κάθε ένα από τα προηγούµενα πεδία (Γ.13. - Γ.16.). Το ποσοστό της επιλέξιµης 

δηµόσιας δαπάνης θα είναι 100% στις περιπτώσεις πράξεων, για τις οποίες η 

συµπλήρωση των πεδίων Γ.13-Γ.16 αφορούν µία επιλογή. Σε περίπτωση πολλαπλών 

επιλογών τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να αθροίζουν στο 100%. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Γ.18. - Γ.31: (εκτός του πεδίου Γ.28.). Τα πεδία αυτά αναφέρονται στην ονοµατολογία των 

κατηγοριών παρέµβασης των ταµείων του Παραρτήµατος Ι του εκτελεστικού κανονισµού 

215/2014.  

Συµπληρώνονται αυτόµατα από το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, µε βάση τα αντίστοιχα στοιχεία της 

πρόκλησης, στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται το Τ∆Π. Στην περίπτωση που για κάποιο από 

τα εν λόγω πεδία υπάρχουν περισσότερες από µία επιλογές, η ∆Α/ ΕΦ επιλέγει αυτή που 

αντιστοιχεί στην πράξη, βάσει λίστας κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ και 

σύµφωνα µε τα αντίστοιχα στοιχεία της πρόσκλησης.  

Στην περίπτωση που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από µία επιλογές για κάποιο από τα 

πεδία, συµπληρώνονται διακριτά οι επιλογές αυτές για κάθε πεδίο (δηλαδή συµπληρώνονται 

περισσότερες γραµµές στο πεδίο που η επιλογή είναι παραπάνω από µία). Σε περίπτωση 

πολλαπλών επιλογών για το ίδιο πεδίο, τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να αθροίζουν στο 100%. 



 

  

- 15 - 

 
 

Αναλυτικότερα στα εν λόγω πεδία συµπληρώνονται:  

- ο κωδικός και η περιγραφή του θεµατικού στόχου, της επενδυτικής προτεραιότητας, 

του ειδικού στόχου, στα οποία κατηγοριοποιείται η πράξη 

- ο κωδικός και η περιγραφή του µηχανισµού εδαφικής διάστασης, καθώς και ο κωδικός 

στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης, ο οποίος ορίζεται στην πρόσκληση για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο ολοκληρωµένων χωρικών παρεµβάσεων (π.χ. ΤΑΠΤΟΚ, ΟΧΕ, 

ολοκληρωµένη παρέµβαση βιώσιµης αστικής ανάπτυξης)  

- ο κωδικός, η περιγραφή του πεδίου παρέµβασης, της δράσης, της µορφής 

χρηµατοδότησης, του τύπου εδαφικής διάστασης, του δευτερεύοντος θεµατικού 

στόχου ΕΚΤ, καθώς και το ποσοστό, βάσει του οποίου επιµερίζεται η επιλέξιµη δηµόσια 

δαπάνη της πράξης σε κάθε ένα από τα εν λόγω πεδία  

- Ο κωδικός και η περιγραφή της οικονοµικής δραστηριότητας, του ΚΑ∆/ΝΑCE και το 

είδος επένδυσης, καθώς και το ποσοστό, βάσει του οποίου επιµερίζεται η επιλέξιµη 

δηµόσια δαπάνη της πράξης σε κάθε ένα από τα προηγούµενα πεδία. 

 

Τα πεδία που αφορούν την κωδικοποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας κατά 

ΚΑ∆/ΝΑCE και το είδος επένδυσης (Πεδία Γ.30. και Γ.31.) συµπληρώνονται µόνο για 

πράξεις κρατικών ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας, ως εξής:  

� Για την κωδικοποίηση κατά ΚΑ∆ συµπληρώνεται ο κωδικός και η περιγραφή 

(τίτλος) της οικονοµικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η προτεινόµενη 

πράξη, σύµφωνα µε την ταξινόµησή του σε Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας 

(ΚΑ∆ 2011), και προκύπτει από  το έντυπο Ε3 της πλέον πρόσφατης φορολογικής 

δήλωσης της επιχείρησης.  

� Για τη στατιστική ταξινόµηση NACE συµπληρώνεται ο τετραψήφιος κωδικός και η 

περιγραφή (τίτλος) της οικονοµικής δραστηριότητας NACE- Αναθ.2, στην οποία 

αναφέρεται η πράξη, σύµφωνα µε το σχετικό πίνακα της ονοµατολογίας των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων «Nomenclature générale des activités économiques 

dans les Communautés Européennes –NACE», όπως αναφέρεται στη  σχετική 

πρόσκληση. 

� Το είδος επένδυσης συµπληρώνεται βάσει λίστας κωδικοποιηµένων στοιχείων του 

ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, στην περίπτωση παραγωγικών επενδύσεων. Οι επιλογές αφορούν: 

νέα κατασκευή, επέκταση, µετατροπή/εκσυγχρονισµός, αλλαγή τόπου, δηµιουργία 

µέσω εξαγοράς. 
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ΤΜΗΜΑ ∆. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Στο Τµήµα ∆ του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης συµπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στο 

φυσικό αντικείµενο της πράξης, συµπεριλαµβανοµένων της µεθοδολογίας υλοποίησης, των 

παραδοτέων και της λειτουργικότητας της πράξης, καθώς και την ενσωµάτωση των οριζόντιων 

πολιτικών από την πράξη. 

∆.1. Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειµένου της πράξης: Παρατίθεται συνοπτική 

περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πράξης, µε αναφορά στα βασικά τεχνικά, 

λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά της πράξης, µε τρόπο ώστε να γίνεται άµεσα 

αντιληπτό σε τι αφορά η πράξη (φυσικό αντικείµενο) και ποια είναι τα αποτελέσµατα 

της. Το φυσικό αντικείµενο αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης. 

Στην περίπτωση πράξεων, οι δαπάνες των οποίων υπολογίζονται βάσει επιλογών 

απλοποιηµένου κόστους,  η περιγραφή του φυσικού αντικειµένου περιλαµβάνει 

οπωσδήποτε αναλυτική παρουσίαση των ποιοτικών και ποσοτικών 

χαρακτηριστικών που θα αποτελέσουν αντικείµενο επαλήθευσης, προκειµένου να 

καταβληθεί η δηµόσια δαπάνη που υπολογίζεται µε βάση τις επιλογές απλοποιηµένου 

κόστους. 

∆.2. Επικοινωνιακή περιγραφή φυσικού αντικειµένου πράξης: Περιγράφεται η πράξη, 

µε τρόπο περιεκτικό αλλά και σύντοµο ώστε να απαντάει στα βασικά ερωτήµατα τι, 

γιατί, πού, πότε. ∆εδοµένου ότι, η σύνοψη της πράξης θα χρησιµοποιηθεί για τη 

δηµοσιότητα της πράξης στο ευρύ κοινό (π.χ. συµπερίληψη της πράξης στον κατάλογο 

πράξεων) ο τρόπος γραφής θα πρέπει να είναι σαφής αλλά και κατανοητός.  

∆.3. Μεθοδολογία υλοποίησης: Περιγράφεται η µεθοδολογία υλοποίησης της πράξης και 

αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται η συγκεκριµένη µεθοδολογία και πως 

αυτή διασφαλίζει την υλοποίηση της πράξης. Αιτιολογείται η σκοπιµότητα υλοποίησης 

των επί µέρους υποέργων της πράξης. Περιγράφονται µε σαφήνεια και αποτυπώνονται 

οι απαιτούµενες ενέργειες και η χρονική αλληλουχία των ενεργειών για την υλοποίηση 

της πράξης ή των επιµέρους υποέργων της. 

∆.4. Παραδοτέα πράξης: Αναγράφονται επιγραµµατικά τα παραδοτέα της πράξης. Τα 

παραδοτέα αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης. 

∆.5. Λειτουργικότητα πράξης και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της: Αναφέρεται 

το πώς διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της 

πράξης, µετά την ολοκλήρωσή της. Όπου απαιτείται, γίνεται αναφορά των σχετικών 

φορέων/ δοµών/ µηχανισµών λειτουργίας ή των ενεργειών που θα πρέπει να 

αναληφθούν µε το χρονοδιάγραµµά τους, προκειµένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία και 

η συντήρηση της πράξης και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατά της.  

∆.6. Περιγραφή προτεινόµενων ενδεικτικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας για την 

ενηµέρωση του κοινού και των συµµετεχόντων σχετικά µε το σκοπό της 

πράξης και τη χρηµατοδότησή της από το Ταµείο  

Συµπληρώνεται, εφόσον η ∆Α έχει προσδιορίσει στην πρόσκληση για την υποβολή των 

αιτήσεων χρηµατοδότησης (προτάσεων) ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι στις προτάσεις τους 

θα πρέπει να περιγράψουν και υλοποιήσουν δραστηριότητες πληροφόρησης 

επικοινωνίας, πέραν των υποχρεωτικών δράσεων που ορίζονται στον Καν. 1303/2013. 

Περιγράφονται οι δραστηριότητες επικοινωνίας και ενηµέρωσης του κοινού και των 

συµµετεχόντων/ωφελουµένων της πράξης, που σχεδιάζει να παρέχει ο ∆ικαιούχος πριν 



 

  

- 17 - 

 
 

την έναρξη της υλοποίησης και κατά την υλοποίηση της πράξης. Οι δραστηριότητες 

επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του µεγέθους της πράξης. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

∆.7. Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών: 

Περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη συνεκτιµά και υπερασπίζει την ισότητα 

µεταξύ ανδρών και γυναικών και ενσωµατώνει τη διάσταση του φύλου. Ανάλογα µε τη 

φύση της πράξης δύναται να περιγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη προωθεί την 

ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και να περιγραφούν τα µέτρα που 

λαµβάνονται για το σκοπό αυτό. 

∆.8. Αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού: 

Περιγράφεται πως η πράξη αποτρέπει τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής 

καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού. 

Ανάλογα µε τη φύση της πράξης, δύναται να περιγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη 

συµβάλλει στην εξάλειψη των ανισοτήτων λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισµού, καθώς και 

να περιγραφούν τα µέτρα που λαµβάνονται για το σκοπό αυτό. 

∆.9. ∆ιασφάλιση της προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρία: Περιγράφεται ο τρόπος 

µε τον οποίο η πράξη διασφαλίζει την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία. Σε 

περιπτώσεις πράξεων που από τη φύση τους δεν απαιτείται η λήψη συγκεκριµένων 

µέτρων για την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία (π.χ. ανακατασκευή τάπητα 

οδοστρωσίας, κλπ) τεκµηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους δεν προβλέπονται 

αντίστοιχα µέτρα.  

∆.10. Αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης και διασφάλιση της προώθησης των 

απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, απόδοσης πόρων, µετριασµού 

κλιµατικής αλλαγής και προστασίας βιοποικιλότητας, όπου εφαρµόζεται: 

Περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη σέβεται την αρχή της  προστασίας και της 

βελτίωσης του περιβάλλοντος και ειδικότερα σε σχέση µε τους όρους, περιορισµούς και 

κατευθύνσεις της εγκεκριµένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

κάθε ΕΠ. 
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ΤΜΗΜΑ Ε. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ 

Στο Τµήµα Ε του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης συµπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στη 

σκοπιµότητα της προτεινόµενης πράξης, σε συνάρτηση µε τους στόχους που εξυπηρετεί, 

καθώς και τις τυχόν σχέσης της πράξης µε άλλες πράξεις. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Τα πεδία Ε.1. έως Ε.5. δεν συµπληρώνονται για πράξεις κρατικών ενισχύσεων 

επιχειρηµατικότητας. 

Ε.1. Αναγκαιότητα πράξης: Αναφέρονται οι ανάγκες και τα προβλήµατα ή / και η αποτυχία 

της αγοράς που η πράξη καλείται να καλύψει/ αντιµετωπίσει, τα οποία µέχρι σήµερα δεν 

έχουν καλυφθεί/ αντιµετωπιστεί επαρκώς. Όπου είναι δυνατόν οι ανάγκες και τα 

προβλήµατα ποσοτικοποιούνται, βάσει στοιχείων καταγραφής αναγκών/ προβληµάτων, 

όπως προκύπτουν από µελέτες, έρευνες, κλπ.  

Ε.2. Καινοτοµία πράξης: Αναφέρεται εάν η πράξη εµπεριέχει καινοτοµικά στοιχεία και εάν 

ναι αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτοµικό χαρακτήρα της 

πράξης. 

Ε.3. Αιτιολόγηση της συµβολής της προτεινόµενης πράξης στην επίτευξη των 

ειδικών στόχων και δεικτών αποτελέσµατος του ΕΠ, όπως αναφέρονται στην 

πρόσκληση: Τεκµηριώνεται η συµβολή της πράξης στην επίτευξη των ειδικών στόχων 

και δεικτών αποτελέσµατος της επενδυτικής προτεραιότητας, στην οποία εντάσσεται η 

πράξη, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στην πρόσκληση για την υποβολή των αιτήσεων 

χρηµατοδότησης (προτάσεων). Η συµβολή της πράξης στους δείκτες αποτελέσµατος θα 

πρέπει να τεκµηριωθεί ιδιαίτερα στις περιπτώσεις πράξεων, για τις οποίες δεν απαιτείται 

η συµπλήρωση της τιµής στόχου των δεικτών αποτελεσµάτων (Πεδίο Ε.23.).  

Ε.4. Αναµενόµενα οφέλη/ ωφελούµενος πληθυσµός: Προσδιορίζονται τα οφέλη που 

αναµένονται από την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης ή και ο πληθυσµός που 

αναµένεται άµεσα αλλά και έµµεσα να ωφεληθεί από την εν λόγω πράξη. ∆ηλαδή, 

προσδιορίζονται οι συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες, οι ανάγκες των οποίων 

αντιµετωπίζονται µε τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη λειτουργία της πράξης. 

Ε.5. Η πράξη συµβάλλει στην µακροπεριφερειακή στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου: 

Το πεδίο συµπληρώνεται από τη ∆Α ή τον ΕΦ. Συµπληρώνεται µε �, εφόσον η πράξη 

συµβάλλει στην µακροπεριφερειακή στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου.  

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠ, ΑΠ, ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ  

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Τα πεδία των Πινάκων «∆είκτες Εκροών Πράξης», «Συµβολή της Πράξης στους ∆είκτες 

Αποτελέσµατος του ΕΠ» και «Λοιποί ∆είκτες Πράξης» συµπληρώνονται από το ηλεκτρονικό 

σύστηµα του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, βάσει των αντίστοιχων στοιχείων που προσδιορίζονται από τη ∆Α ή 

τον ΕΦ στην πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης (προτάσεων), µε 

εξαίρεση τα πεδία που αφορούν την τιµή στόχου των σχετικών δεικτών. 

Συνεπώς, τα πεδία Ε.6. – Ε.13., Ε.15.- Ε.22. και Ε.24. – Ε.31. που αφορούν στα στοιχεία 

των: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, Άξονα Προτεραιότητας, Ταµείο, Επενδυτική Προτεραιότητα, 

Κωδικό ∆είκτη, Ονοµασία ∆είκτη, Μονάδα Μέτρησης και Κατηγορία Περιφέρειας είναι 

προσυµπληρωµένα στοιχεία από την πρόσκληση. Τα πεδία που αφορούν τις τιµές στόχου των 

δεικτών συµπληρώνονται ως εξής:  
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Ε.14. Τιµή στόχος (δείκτη εκροών πράξης): Συµπληρώνεται η τιµή στόχος του δείκτη 

εκροής (δηλαδή η «ποσότητα» του δείκτη εκροής µετρούµενη µε τη µονάδα µέτρησης 

που συµπληρώθηκε στο πεδίο Ε.11.) που προγραµµατίζεται/ αναµένεται να επιτευχθεί 

από την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της πράξης. Ανάλογα µε τη φύση της 

πράξης, το σύνολο της τιµής στόχου διακρίνεται ανά φύλο (άνδρες – γυναίκες).  

 Η τιµή στόχος του δείκτη εκροής συµπληρώνεται για κάθε πράξη.  

Ε.23. Τιµή στόχος (συµβολή της πράξης στους δείκτες αποτελέσµατος του ΕΠ): Η 

συµπλήρωση της τιµής στόχου δεικτών αποτελέσµατος δεν είναι υποχρεωτική για κάθε 

πράξη, καθώς η επίτευξη των δεικτών αποτελέσµατος του Ε.Π. εξαρτάται και από 

άλλους εξωγενείς παράγοντες και η τιµή στόχος τους δεν επιτυγχάνονται µόνο από τις 

συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις. 

∆ύναται ωστόσο να συµπληρωθεί στις περιπτώσεις πράξεων όπου µε την εκτέλεσή τους 

επιτυγχάνεται ο δείκτης αποτελέσµατος του ειδικού στόχου του Ε.Π. (π.χ. µεγάλα έργα) 

ή πράξεις όπου στο φυσικό τους αντικείµενο προσδιορίζεται µε σαφήνεια το αποτέλεσµα 

της πράξης, το οποίο συνάδει µε τους δείκτες αποτελέσµατος του Ε.Π.  

Π.χ. µία πράξη ΕΚΤ, το φυσικό αντικείµενο της οποίας αφορά α) στην εκµάθηση της 

ελληνικής γλώσσας σε 200 µετανάστες και πρόσφυγες και β) στην πιστοποίηση της 

γνώσης της ελληνικής γλώσσας των 100 µεταναστών - προσφύγων. Σε αυτή την 

περίπτωση η τιµή στόχος του δείκτη εκροής είναι: 200 µετανάστες – πρόσφυγες και η 

τιµή στόχος του δείκτη αποτελέσµατος είναι: 100 µετανάστες – πρόσφυγες, οι οποίοι 

πήραν πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας.  

Αντίθετα, εάν η πράξη αφορά µόνο στην εκµάθηση ελληνικής γλώσσας σε 200 

µετανάστες, τότε συµπληρώνεται µόνο η τιµή στόχος του δείκτη εκροής. 

Η τιµή στόχος του δείκτη αποτελέσµατος, για τις περιπτώσεις των πράξεων που θα 

συµπληρωθεί, προσδιορίζεται ως  «ποσότητα» του δείκτη αποτελέσµατος µετρούµενη 

µε τη µονάδα µέτρησης που συµπληρώθηκε στο πεδίο Ε.20. που προγραµµατίζεται/ 

αναµένεται να επιτευχθεί από την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της πράξης 

Ε.32. Τιµή στόχος (λοιπών δεικτών): Συµπληρώνεται η τιµή στόχος του δείκτη (δηλαδή η 

«ποσότητα» του δείκτη µετρούµενη µε τη µονάδα µέτρησης που συµπληρώθηκε στο 

πεδίο Ε.29.) που προγραµµατίζεται/ αναµένεται να επιτευχθεί από την υλοποίηση του 

φυσικού αντικειµένου της πράξης, στην περίπτωση που η ∆Α στην πρόσκληση για την 

υποβολή των αιτήσεων χρηµατοδότησης (προτάσεων) έχει προσδιορίσει δείκτες αυτής 

της κατηγορίας.  

Σε διαφορετική περίπτωση τα πεδία του πίνακα που αφορούν λοιπούς δείκτες δεν 

συµπληρώνονται. 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (PHASING) / ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Στα παρακάτω πεδία συµπληρώνονται στοιχεία που αφορούν τις τµηµατοποιηµένες πράξεις 

(phasing), και τη σχέση της προτεινόµενης πράξης µε άλλες πράξεις, δηλαδή αν η 

προτεινόµενη πράξη είναι συµπληρωµατική ή επέκταση άλλης, ή/και αν βρίσκεται σε συνέργεια 

µε άλλη πράξη.    

Ε.33. Η πράξη: Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα Πεδία Ε.33α, Ε.33β ή Ε.33γ, εφόσον 

η προτεινόµενη πράξη: 

� Είναι τµηµατοποιηµένη: ∆ηλαδή είναι πράξη που εκτελείται σε δύο φάσεις 

µεταξύ των προγραµµατικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020. 
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� Αποτελεί συµπλήρωση / επέκταση άλλης πράξης: ∆ηλαδή η προτεινόµενη 

πράξη αποτελεί συµπλήρωση ή επέκταση άλλης ολοκληρωµένης ή σε εξέλιξη 

πράξης, ανεξαρτήτως αν εντάσσεται στο ίδιο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, 

αν συγχρηµατοδοτήθηκε σε προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους ή 

συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή αν 

χρηµατοδοτήθηκε/χρηµατοδοτείται από άλλες πηγές. 

� Βρίσκεται σε συνέργεια µε άλλη πράξη: δηλαδή η προτεινόµενη πράξη 

βρίσκεται σε συνέργεια µε άλλη ολοκληρωµένη ή σε εξέλιξη πράξη, ή σχεδιαζόµενη 

πράξη, ανεξαρτήτως αν εντάσσεται στο ίδιο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, 

αν συγχρηµατοδοτήθηκε σε προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους ή 

συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή αν 

χρηµατοδοτήθηκε/χρηµατοδοτείται/θα χρηµατοδοτηθεί από άλλες πηγές. 

Ως συνέργεια µεταξύ δύο τουλάχιστον πράξεων ορίζεται η αµφίδροµη σχέση κατά την 

οποία η λειτουργία ή τα αποτελέσµατα της καθεµιάς είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και 

πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσµατα της/ων άλλης/ων, είτε αποτελούν αναγκαίες 

προϋποθέσεις της λειτουργίας της/των άλλης/ων. 

 

ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 2007-2013 & 2014-2020 (PHASING)  

Τα πεδία Ε.34. έως Ε.38. συµπληρώνονται, εφόσον έχει επιλεγεί το πεδίο Α.8. 

Ε.34. Κωδικός ΟΠΣ: Συµπληρώνεται ο κωδικός ΟΠΣ της πράξης που είχε χρηµατοδοτηθεί 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Ε.35. Τίτλος πράξης: Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης που η εκτέλεσή της ξεκίνησε στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Α΄ φάση). 

Ε.36. Συνολική δηµόσια δαπάνη Α’ & Β’ φάσης: Συµπληρώνεται η συνολική δηµόσια 

δαπάνης της Α’ και Β’ φάσης της πράξης, η οποία θα πρέπει να είναι ίση µε το άθροισµα 

της συνολικής δηµόσιας δαπάνης της Α’ φάσης (πεδίο Ε.37.) και της συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης της Β’ φάσης της πράξης που αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχέδιο της 

πράξης (Πεδίο Ζ.2.: Σύνολο). 

Ε.37. Συνολική δηµόσια δαπάνη Α’ φάσης: Συµπληρώνεται η συνολική δηµόσια δαπάνη 

της Α’ φάσης της πράξης, όπως αυτή θα συµπεριληφθεί/ συµπεριλαµβάνεται στην 

έκθεση κλεισίµατος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Ε.38. Συνοπτική αναφορά φυσικού αντικείµενου πράξης: Περιγράφεται συνοπτικά το 

φυσικό αντικείµενο της Α’ φάσης του έργου και τα παραδοτέα αυτού. 

Επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν το φυσικό 

αντικείµενο που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το ΕΣΠΑ 2007-2013, εφόσον 

δεν είναι διαθέσιµα στην ∆Α του επιχειρησιακού προγράµµατος του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί η Β’ φάση της πράξης. 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ 

ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ)   

Τα πεδία Ε.39. έως Ε.48. συµπληρώνονται εφόσον επιλεγεί το πεδίο Ε.33β. ή/ και Ε.33γ. 

Ε.39. Η πράξη είναι συγχρηµατοδοτούµενη: Συµπληρώνεται µε �, εφόσον η 

συσχετιζόµενη πράξη είναι συγχρηµατοδοτούµενη από κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-

2013, ΕΣΠΑ 2014-2020, άλλα κοινοτικά προγράµµατα. 
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Ε.40. Κωδ. ΟΠΣ: Εφόσον έχει επιλεγεί µε � το πεδίο Ε.39. και η πράξη χρηµατοδοτείται από 

το ΕΣΠΑ 2007-2013 ή 2014-2020, συµπληρώνεται ο κωδικός ΟΠΣ της πράξης που 

συγχρηµατοδοτήθηκε σε προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους ή 

συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, εφόσον έχει ήδη ενταχθεί σε 

αυτό. 

Ε.41. Άλλος κωδικός: Συµπληρώνεται, εφόσον υπάρχει άλλη κωδικοποίηση της 

συσχετιζόµενης πράξης. 

Ε.42. Τίτλος πράξης: Συµπληρώνεται ο τίτλος της συσχετιζόµενης πράξης, της οποίας η 

προτεινόµενη πράξη αποτελεί συµπλήρωση ή επέκταση ή βρίσκεται σε συνέργεια. 

Ε.43. ∆ικαιούχος πράξης: Συµπληρώνεται η επωνυµία του δικαιούχου που υλοποίησε ή 

υλοποιεί τη συσχετιζόµενη πράξη. 

Ε.44. Κατάσταση πράξης: Συµπληρώνεται η κατάσταση της πράξης στην οποία βρίσκεται η 

συσχετιζόµενη πράξη σε σχέση µε το στάδιο εξέλιξης του φυσικού αντικειµένου. Οι 

επιλογές είναι: ολοκληρωµένη, σε εξέλιξη ή σχεδιαζόµενη. 

Ε.45. Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης: 

Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συσχετιζόµενης πράξης, εφόσον αυτή 

έχει ήδη ολοκληρωθεί ή η προβλεπόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της.  

Ε.46. Συνολική δηµόσια δαπάνη: Συµπληρώνεται η συνολική δηµόσια δαπάνη της 

συσχετιζόµενης πράξης. 

Ε.47. Πηγή χρηµατοδότησης: Συµπληρώνεται η πηγή χρηµατοδότησης της συσχετιζόµενης 

πράξης, οι επιλογές της οποίας δύναται να είναι ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία, 

ευρωπαϊκά επενδυτικά ταµεία, άλλο ευρωπαϊκό ή εθνικό πρόγραµµα, συλλογική 

απόφαση του Π∆Ε. Στην περίπτωση που η πράξη χρηµατοδοτείται από άλλο ευρωπαϊκό 

ή εθνικό πρόγραµµα αναφέρεται το πρόγραµµα.  

Ε.48. Συσχετιζόµενες πράξεις: Περιγράφεται και επεξηγείται πως η προτεινόµενη πράξη 

αποτελεί συµπλήρωση ή επέκταση άλλης πράξης (ολοκληρωµένης, σε εξέλιξη, 

σχεδιαζόµενη) ή βρίσκεται σε συνέργεια µε άλλη πράξη. 
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Το Τµήµα ΣΤ του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τον 

προγραµµατισµό υλοποίησης της πράξης µε αναφορά στα Υποέργα που θα υλοποιηθούν, το 

θεσµικό πλαίσιο υλοποίησής τους και το σχετικό χρονικό προγραµµατισµό, καθώς και αναφορά 

στις απαραίτητες ενέργειες ωρίµανσης της πράξης (εφόσον απαιτούνται) και την εξέλιξη 

αυτών.  

Για πράξεις κρατικών ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας συµπληρώνονται µόνο τα πεδία 

ΣΤ.1., ΣΤ.2., ΣΤ.3. ΣΤ.4., ΣΤ.6., ΣΤ.12., ΣΤ.13., ΣΤ.15., ΣΤ.16. και ΣΤ.17. του παρόντος 

Τµήµατος του Τ∆Π. 

Η πράξη κρατικής ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας θεωρείται ότι περιλαµβάνει ένα υποέργο µε 

Α/Α Υποέργου 1 που ταυτίζεται µε την πράξη. Σε ειδικές περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων 

επιχειρηµατικότητας που υλοποιούνται από πολλαπλούς δικαιούχους (π.χ. clusters) 

συµπληρώνονται, εφόσον απαιτείται, περισσότερα Υποέργα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

Κατάλογος Υποέργων 

Ως υποέργο ορίζεται το τµήµα ή το σύνολο του φυσικού αντικειµένου της πράξης που 

αντιστοιχεί σε µία και µοναδική σύµβαση ή ισοδύναµη νοµική δέσµευση (π.χ απόφαση 

εκτέλεσης έργου µε ίδια µέσα, απόφαση αυτεπιστασίας αρχαιολογίας κλπ), υπογραφείσα ή 

προγραµµατιζόµενη να συναφθεί µελλοντικά, ή σε µέρος αυτής. Μία σύµβαση ή ισοδύναµο 

νοµικής δέσµευσης µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα του ενός Υποέργα διαφορετικών 

πράξεων. Μια πράξη µπορεί να αποτελείται από περισσότερα του ενός Υποέργα. 

ΣΤ.1. Α/Α Υποέργου: ∆ίνεται κατ’ αύξουσα σειρά, ένας αριθµός για κάθε υποέργο της 

πράξης (π.χ. 1, 2, 3 κ.λπ.). Ο αριθµός αυτός είναι µοναδικός και χαρακτηρίζει το κάθε 

υποέργο στο πλαίσιο της συγκεκριµένης πράξης σε όλη την Προγραµµατική Περίοδο.  

ΣΤ.2. Τίτλος Υποέργου: Στην περίπτωση που µια πράξη αποτελείται από περισσότερα του 

ενός Υποέργα, δηλαδή εκτελείται ή προγραµµατίζεται να εκτελεστεί µε περισσότερες της 

µίας συµβάσεις (ή ισοδύναµα συµβάσεων), συµπληρώνονται οι τίτλοι των υποέργων. 

Όταν η πράξη υλοποιείται ή προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί µε µία και µοναδική 

σύµβαση, τότε ο τίτλος του ενός και µοναδικού υποέργου, ταυτίζεται µε τον τίτλο της 

πράξης. 

Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση του πεδίου αυτού, είναι αυτοί µε 

τους οποίους δηµοπρατούνται ή προγραµµατίζεται να δηµοπρατηθούν τα υποέργα ή οι 

τίτλοι που αναφέρονται σε σχετικές αποφάσεις ή συµβάσεις.  

ΣΤ.3. ∆ικαιούχος: Συµπληρώνεται ο ∆ικαιούχος της πράξης βάσει των στοιχείων που 

συµπληρώθηκαν στο πεδίο Β.1. Σε περίπτωση πολλαπλών δικαιούχων, ο ∆ικαιούχος 

επιλέγεται από προσυµπληρωµένη λίστα βάσει των στοιχείων του πεδίου Β.1. 

ΣΤ.4. Είδος Υποέργου: Συµπληρώνεται το είδος του Υποέργου, σύµφωνα µε το σχετικό 

αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ. 

ΣΤ.5. Τύπος Υποέργου: Συµπληρώνεται ο τύπος του Υποέργου, σύµφωνα µε το σχετικό 

αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι: 

«Προπαρασκευαστικό» ή «Κύριο» ή «Άλλο». Αναλυτικότερα: 
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� Η επιλογή «Προπαρασκευαστικό» υποέργο περιλαµβάνει ενέργειες όπως µελέτες, 

έρευνες κλπ. απαραίτητες για την υλοποίηση της πράξης. 

� Η επιλογή «Κύριο» υποέργο αφορά το κυρίως φυσικό αντικείµενο της πράξης η 

υλοποίηση του οποίου συµβάλλει στους δείκτες εκροής της πράξης.  

� Η επιλογή «Άλλο» υποέργο περιλαµβάνει υποέργα αρχαιολογίας, ΟΚΩ, 

Απαλλοτριώσεων, Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης κλπ.  

Εφόσον δεν προβλέπονται προπαρασκευαστικές ενέργειες στο πλαίσιο µιας πράξης, 

το/τα υποέργο/α σηµειώνονται ως «Κύριο» ή «Άλλο».  

ΣΤ.6. Είναι ή Ενέχει κρατική ενίσχυση: Συµπληρώνεται µε � εφόσον το υποέργο είναι 

κρατική ενίσχυση ή ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. 

ΣΤ.7. Χρήση ρήτρας ευελιξίας: Συµπληρώνεται µε � εφόσον, στο πλαίσιο του υποέργου, 

γίνεται χρήση της ρήτρας ευελιξίας. 

Η χρήση της ρήτρας ευελιξίας αφορά σε πράξεις που χρηµατοδοτούνται µε 

συµπληρωµατικό τρόπο από τα ταµεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ και εφαρµόζεται σε πράξεις του 

Στόχου «Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» (άρθρο 98 του ΕΚ 

1303/2013). Συγκεκριµένα, στην περίπτωση που το περιεχόµενο υποέργου ή υποέργων 

της πράξης (εφόσον απαιτείται για την ικανοποιητική υλοποίηση της και συνδέεται 

άµεσα µε το περιεχόµενο της), αναφέρεται σε δράση που εµπίπτει στο πεδίο συνδροµής 

του άλλου ταµείου συµπληρώνεται µε � το σχετικό πεδίο του υποέργου. Όταν το 

φυσικό αντικείµενο του υποέργου αφορά αµιγώς δράση του ταµείου από το οποίο 

χρηµατοδοτείται η πράξη, το πεδίο δεν συµπληρώνεται.   

Θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης υποέργων 

ΣΤ.8. Θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης: Επιλέγεται για κάθε υποέργο της πράξης το θεσµικό 

πλαίσιο (Νόµος, Π.∆, κλπ), βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε το σχετικό 

αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ. 

ΣΤ.9. Εφαρµοζόµενη ∆ιαδικασία: Επιλέγεται η εφαρµοζόµενη διαδικασία ανάθεσης που θα 

εφαρµοστεί για κάθε υποέργο, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων 

στοιχείων του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ. 

Χρονικός Προγραµµατισµός  

ΣΤ.10. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης διαγωνισµού: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία 

(ηη/µµ/εεεε) που προγραµµατίζεται (α) να αποσταλεί για δηµοσίευση ή (β) να 

δηµοσιευθεί ο διαγωνισµός του κάθε υποέργου ή (α) η ηµεροµηνία αποστολής για 

δηµοσίευση ή (β) η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού, εφόσον το υποέργο έχει 

ήδη προκηρυχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία όπως ισχύει. 

ΣΤ.11. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία (ηη/µµ/εεεε) 

που προγραµµατίζεται να διενεργηθεί ο διαγωνισµός του κάθε υποέργου ή η ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού (ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών), εφόσον 

αυτός έχει ολοκληρωθεί. 

ΣΤ.12. Ηµεροµηνία ανάληψης νοµικής δέσµευσης (σύµβασης): Συµπληρώνεται η 

ηµεροµηνία (ηη/µµ/εεεε) που προγραµµατίζεται να υπογραφεί η σύµβαση µε την οποία 

ανατίθεται η εκτέλεση του κάθε υποέργου ή η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 

ανάθεσης του υποέργου, εφόσον προηγείται χρονικά από την υποβολή του τεχνικού 

δελτίου της πράξης. 
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Στην περίπτωση που η πράξη ή κάποιο υποέργο της προγραµµατίζεται να εκτελεστεί µε 

ίδια µέσα, συµπληρώνεται η προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής 

απόφασης ή η πραγµατική ηµεροµηνία, εφόσον αυτή έχει ήδη εκδοθεί.  

Στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας ως ηµεροµηνία 

ανάληψης νοµικής δέσµευσης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής της Απόφασης 

Χρηµατοδότησης. 

Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία προγραµµατισµού για τις ηµεροµηνίες των νοµικών 

δεσµεύσεων αξιολογούνται από τη διαχειριστική αρχή και βάσει αυτών αποτυπώνονται 

δεσµευτικά στην απόφαση ένταξης η προθεσµία για την ολοκλήρωση των 

προπαρασκευαστικών ενεργειών και η προθεσµία για την ανάληψη της 1ης νοµικής 

δέσµευσης του κύριου υποέργου.  

ΣΤ.13. Χρονική ∆ιάρκεια Υλοποίησης Υποέργου: Συµπληρώνεται η διάρκεια υλοποίησης 

του υποέργου (σε µήνες) από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης / απόφασης 

εκτέλεσης έργου µε ίδια µέσα/ Απόφασης Χρηµατοδότησης.  

 

ΣΤ.14. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων 

(θεσµικό πλαίσιο και εφαρµοζόµενη διαδικασία): Συµπληρώνεται για κάθε 

υποέργο τεκµηρίωση σχετικά µε την επιλογή του συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου (π.χ. 

φυσικό αντικείµενο υποέργου -ήτοι έργα, προµήθειες, υπηρεσίες, µελέτες κλπ-, 

προϋπολογισµός υποέργου, ειδικότερο θεσµικό πλαίσιο που διέπει την αναθέτουσα αρχή 

κλπ), καθώς και τεκµηρίωση σχετικά µε την επιλογή της συγκεκριµένης διαδικασίας 

ανάθεσης (π.χ. ανοικτή, κλειστή, διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης κλπ).  

ΣΤ.15. Ηµ/νία έναρξης πράξης: Συµπληρώνεται η προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία 

(ηη/µµ/εεεε) έναρξης υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης, η οποία θα 

πρέπει να είναι εντός των χρονικών ορίων επιλεξιµότητας των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Στις περιπτώσεις που η πρώτη νοµική δέσµευση έχει υπογραφεί πριν την έναρξη 

επιλεξιµότητας των ΕΠ καθώς και στην περίπτωση τµηµατοποιηµένων πράξεων 

(phasing) ως ηµεροµηνία έναρξης της πράξης συµπληρώνεται η ηµεροµηνία έναρξης 

επιλεξιµότητας των δαπανών για τη συγκεκριµένη πράξη. 

Το πεδίο αυτό µεταφέρεται αυτόµατα στο αντίστοιχο πεδίο της Απόφασης Ένταξης.  

Σε περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας συµπληρώνεται η 

ηµεροµηνία έναρξης όπως αναγράφεται στην απόφαση χρηµατοδότησης. 

ΣΤ.16. Ηµεροµηνία λήξης πράξης: Συµπληρώνεται η προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία 

(ηη/µµ/εεεε) ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου όλων των 

υποέργων της πράξης, η οποία θα πρέπει να είναι εντός των χρονικών ορίων 

επιλεξιµότητας των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Μια πράξη θεωρείται ολοκληρωµένη, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και το 

αντίστοιχο οικονοµικό αντικείµενο και του τελευταίου, από άποψη εξέλιξης, υποέργου 

της, οπότε όλα πλέον τα υποέργα έχουν ολοκληρωθεί και η πράξη αποδίδει το 

αναµενόµενο λειτουργικό αποτέλεσµα. Το πεδίο αυτό µεταφέρεται αυτόµατα στο 

αντίστοιχο πεδίο της Απόφασης Ένταξης.  

Σε περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας συµπληρώνεται η 

ηµεροµηνία λήξης όπως αναγράφεται στην απόφαση χρηµατοδότησης. 

ΣΤ.17. ∆ιάρκεια Πράξης: Υπολογίζεται η συνολική διάρκεια υλοποίησης της πράξης (σε 

µήνες), όπως προκύπτει από τα πεδία ΣΤ.15. και ΣΤ.16.  
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Εξέλιξη ενεργειών ωρίµανσης  

Τα πεδία ΣΤ.18. – ΣΤ.27. συµπληρώνονται για τις πράξεις που η υλοποίησή τους δεν µπορεί 

να ξεκινήσει ή να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ή και την ολοκλήρωση κάποιας 

προαπαιτούµενης ενέργειας ωρίµασης της υλοποίησης της πράξης. 

Τέτοιες ενέργειες ωρίµανσης δύνανται να είναι η έκδοση αδειών (π.χ. περιβαλλοντικών όρων, 

οικοδοµική, κλπ), η έκδοση εγκρίσεων (π.χ. από αρχαιολογική υπηρεσία, εγκριτικές αποφάσεις 

µελετών, κλπ), άλλες προαπαιτούµενες ενέργειες, όπως έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, 

απόκτηση γης –απαλλοτριώσεις, προγραµµατικές συµβάσεις, κλπ. Στις ενέργειες ωρίµανσης 

περιλαµβάνονται και οι ενέργειες ανάληψης νοµικής δέσµευσης µε τα επιµέρους στάδια 

εξέλιξής τους  (π.χ. υποβολή τευχών δηµοπράτησης).  

Οι περισσότερες ενέργειες ωρίµανσης απαιτείται να ολοκληρωθούν πριν την ανάληψη νοµικής 

δέσµευσης (υπογραφή της σύµβασης, απόφασης εκτέλεσης µε ίδια µέσα), ενώ κάποιες, όπως η 

απόκτηση γης – απαλλοτριώσεις, δύνανται να εξελίσσονται και µετά.  

Βάσει των παραπάνω, τα πεδία ΣΤ.18. – ΣΤ.27. συµπληρώνονται ως εξής:  

ΣΤ.18. Α/Α Ενέργειας : Συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός της κάθε ενέργειας αυτόµατα από 

το ηλεκτρονικό σύστηµα ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, βάσει της συµπλήρωσης του πεδίου ΣΤ.20. 

«Περιγραφή Ενεργειών Ωρίµανσης».  

Ο αύξων αριθµός αποτελεί µοναδικό αριθµό ταυτοποίησης για την κάθε ενέργεια. Με τον 

αριθµό αυτόν δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης της κάθε ενέργειας 

τόσο από το δικαιούχο (ο οποίος, εφόσον ενταχθεί η πράξη θα πρέπει να ενηµερώνει 

τον πίνακα σχετικά µε την εξέλιξη των ενεργειών) όσο και από τη ∆Α ή τον ΕΦ.  

ΣΤ.19.  Α/Α Υποέργου: Συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του υποέργου που έχει λάβει στο 

πεδίο ΣΤ.1.: Α/Α Υποέργου στον Πίνακα: «Προγραµµατισµός Υλοποίησης Πράξης», 

εφόσον η ενέργεια δεν αφορά το σύνολο της πράξης. Ο αύξων αριθµός του υποέργου 

επαναλαµβάνεται όταν περισσότερες από µία ενέργειες ωρίµανσης απαιτούνται στο 

πλαίσιο του ίδιου υποέργου. 

ΣΤ.20. Περιγραφή ενεργειών ωρίµανσης: Συµπληρώνεται η αναλυτική περιγραφή της 

ενέργειας ωρίµανσης, ανεξάρτητα του σταδίου στο οποίο βρίσκονται (είτε πρόκειται να 

ξεκινήσει ή είναι σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί).  

ΣΤ.21. Κωδ. Ενέργειας: Συµπληρώνεται ο κωδικός βασικών κατηγοριών ενεργειών, βάσει 

επιλογής από λίστα του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, στην οποία παρατίθενται τα κωδικοποιηµένα 

στοιχεία των κατηγοριών ενεργειών ωρίµανσης. 

ΣΤ.22. Ηµ/νία ολοκλήρωσης: Συµπληρώνεται η εκτιµώµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 

(ηη/µµ/εεεε) της ενέργειας ωρίµανσης στο σύνολο της (όχι κάποιο επί µέρους στάδιο 

εξέλιξής της). 

Με τα ακόλουθα πεδία ταυτοποιείται το στάδιο εξέλιξης της κάθε ενέργειας και 

παρακολουθείται η εξέλιξη του κάθε σταδίου έως την πλήρη ολοκλήρωση της ενέργειας.  

ΣΤ.23. Στάδιο εξέλιξης: Συµπληρώνεται το στάδιο εξέλιξης της ενέργειας ωρίµανσης ή η νέα 

κατάσταση µιας ενέργειας από κωδικοποιηµένη λίστα στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. Τα στάδια 

εξέλιξης αφορούν κατά βάση την προετοιµασία, υποβολή, ολοκλήρωση / απόρριψη.  

ΣΤ.24. Κωδ. Συστήµατος (ή αρ. πρωτ.): Συµπληρώνεται ο κωδικός που έχει πάρει η 

ενέργεια από ένα ηλεκτρονικό σύστηµα (π.χ. αύξων αριθµός στο ΕΣΗ∆ΗΣ), ή το Α∆Α 

µιας απόφασης ή ο αριθµός ΦΕΚ ή ένας αριθµός πρωτοκόλλου.  



 

  

- 26 - 

 
 

ΣΤ.25. Ηµ/νια έναρξης σταδίου: Συµπληρώνεται η πραγµατική ηµεροµηνία (ηη/µµ/εεεε) 

κατά την οποία µια ενέργεια ωρίµανσης µπαίνει σε ένα στάδιο (π.χ. ηµεροµηνία 

υποβολής αίτησης για την έκδοση άδειας, ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας, ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης του διαγωνισµού, κλπ). 

ΣΤ.26. Αρµόδιος φορέας: Συµπληρώνεται ο αρµόδιος φορέας για την ολοκλήρωση του 

σταδίου που βρίσκεται η ενέργεια ωρίµανσης (π.χ. Περιφερειακό Συµβούλιο, 

Πολεοδοµία, ΥΠΑΠΕΝ, κλπ).  

ΣΤ.27. Σχόλια: Συµπληρώνονται σχόλια και διευκρινίσεις, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.  

 

Απόκτηση γης ή/και κτιριακής υποδοµής 

Τα πεδία ΣΤ.28. – ΣΤ.33. συµπληρώνονται εφόσον για την υλοποίηση και λειτουργία της 

πράξης απαιτείται η απόκτηση γης ή / και κτιριακής υποδοµής. 

ΣΤ.28. Συνολικά απαιτούµενη έκταση για την υλοποίηση της πράξης: Συµπληρώνεται 

η απαιτούµενη έκταση για την υλοποίηση της πράξης σε τετραγωνικά µέτρα.  

ΣΤ.29. Αποδοθείσα επιφάνεια: Συµπληρώνεται η επιφάνεια που έχει ήδη αποδοθεί σε 

τετραγωνικά µέτρα.  

ΣΤ.30. Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί η πράξη;: 

Επιλέγεται κατά περίπτωση ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

ΣΤ.31. Έχετε συµπληρώσει τις προβλεπόµενες ενέργειες και το προβλεπόµενο 

χρονοδιάγραµµα στον Πίνακα «Εξειδίκευση Ενεργειών απόκτησης γης και 

απόδοσης χώρων» του ∆ελτίου «Προόδου ενεργειών ωρίµανσης πράξης»; 

Επιλέγεται η απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΤΑΙ. 

ΣΤ.32. Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδοµή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί η 

πράξη;: Επιλέγεται κατά περίπτωση ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

ΣΤ.33. Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η κτιριακή υποδοµή: Εφόσον η απάντηση είναι 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ , επιλέγεται κατά περίπτωση κυριότητα ή µίσθωση ή παραχώρηση ή αγορά 

ή εξαγορά. 
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ΤΜΗΜΑ Ζ (ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ) 

Στο Τµήµα Z του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης παρατίθενται στοιχεία που αναλύουν το οικονοµικό 

αντικείµενο της πράξης και ειδικότερα τη δηµόσια δαπάνη της πράξης ως προς την κατανοµή 

της σε συγκεκριµένες κατηγορίες δαπάνης, τα οικονοµικά στοιχεία των υποέργων κλπ.  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Z.1. Κωδικός Κατηγοριών ∆απανών: Ως κατηγορίες δαπανών ορίζονται: 

(A)  ∆απάνες βάσει παραστατικών: δηλαδή δαπάνες η πραγµατοποίηση των οποίων 

επιβεβαιώνεται και επαληθεύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχων παραστατικών και 

δικαιολογητικών εγγράφων. Οι δαπάνες αυτές δύνανται να είναι [Α.1]: Αµεσες ή [Α.2] 

Έµµεσες ή συνδυασµός τους.  

(Α.1) Άµεσες δαπάνες είναι οι δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε τις 

εργασίες/ενέργειες/δραστηριότητες που συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του 

υποέργου και εκτελούνται στο πλαίσιο αυτού.  

Συµπληρώνεται το ποσό ΦΠΑ που είναι επιλέξιµο και εγγράφεται στο Π∆Ε. 

(αφορά όλες τις στήλες Ζ.2. έως και Ζ.4.).   

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµος εάν η πράξη δεν παράγει έσοδα ή τα παραγόµενα 

έσοδα δεν είναι φορολογητέα και συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωµα έκπτωσης 

του φόρου των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται.  

Εάν η εκτέλεση της πράξης πραγµατοποιείται µε προγραµµατική σύµβαση, η 

συµπλήρωση των σχετικών πεδίων γίνεται µε κριτήριο τη δηµιουργία ή µη 

εσόδων υπαγοµένων σε ΦΠΑ στον κύριο του έργου από την άσκηση της 

συγκεκριµένης δραστηριότητας. 

(Α.2)  Έµµεσες δαπάνες (γενικά έξοδα) αφορούν δαπάνες που δεν συνδέονται 

άµεσα µε την υλοποίηση ενός συγκεκριµένου έργου, αλλά πραγµατοποιούνται 

σε ευθεία συσχέτιση µε τις άµεσες δαπάνες σε ένα έργο. Οι έµµεσες δαπάνες 

ταυτίζονται µε τα γενικά έξοδα (οverheads) και αφορούν όλες τις δοµικές ή/και 

υποστηρικτικές δαπάνες διοικητικής, τεχνικής ή λειτουργικής φύσης που 

πραγµατοποιούνται προς χάριν της εκτέλεσης περισσότερων της µιας 

δραστηριοτήτων του δικαιούχου και κατά συνέπεια δεν µπορούν να 

αποδοθούν σε ένα µόνο έργο ή δραστηριότητα. Τέτοιες δαπάνες δύνανται να 

είναι: διαχειριστικό κόστος, λειτουργικά έξοδα, όπως λογαριασµοί ∆ΕΚΟ 

(ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο), κόστος καθαριότητας, άλλα γενικά έξοδα κλπ.  

Οι έµµεσες δαπάνες αφορούν πράξεις / υποέργα που υλοποιούνται από το 

δικαιούχο µε ίδια µέσα (υποέργα αυτεπιστασίας).  

Οι έµµεσες δαπάνες διακρίνονται στο: «Ποσό χωρίς ΦΠΑ» και στο Ποσό του 

«ΦΠΑ». 

(Β)  ∆απάνες βάσει Απλοποιηµένου Κόστους: είναι οι δαπάνες που δηλώνονται µετά 

από εφαρµογή συγκεκριµένης µεθόδου απλοποιηµένου κόστους που έχει προσδιοριστεί 

µε σαφήνεια στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Για τη δήλωση των δαπανών 

αυτών δεν απαιτείται η προσκόµιση παραστατικών και δικαιολογητικών εγγράφων που 

να τεκµηριώνουν τις σχετικές πληρωµές, αλλά απαιτείται η τεκµηρίωση της υλοποίησης 

ή και της ολοκλήρωσης των εργασιών/δραστηριοτήτων, στις οποίες αντιστοιχούν οι εν 

λόγω δαπάνες. 
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Συµπληρώνεται το ποσό των δαπανών, οι οποίες θα δηλωθούν από το δικαιούχο είτε 

εφάπαξ µε την ολοκλήρωση της πράξης ή τµήµατος/ων αυτής, είτε κατά την εκτέλεση 

της πράξης στη βάση πραγµατοποιηθεισών δαπανών που αντιστοιχούν στην εκτέλεση 

συγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου, ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη επιλογή 

απλοποιηµένου κόστους.  

Οι εν λόγω δαπάνες, ανάλογα µε την επιλογή απλοποιηµένου κόστους διακρίνονται σε:  

(Β.1.) ∆απάνες βάσει τυποποιηµένης κλίµακας κόστους ανά µονάδα: 

Συµπληρώνεται η δηµόσια δαπάνη ως κατ’ αποκοπή ποσό που θα δηλωθεί από 

το δικαιούχο στη βάση προϋπολογισµένων κλιµάκων µοναδιαίου κόστους που 

προσδιορίζονται από τη ∆Α ή τον ΕΦ στην πρόσκληση για την υποβολή των 

προτάσεων.  

(Β.2.) ∆απάνες βάσει κατ’ αποκοπή ποσού (lump sums): Συµπληρώνεται το 

συνολικό ποσό της δηµόσιας δαπάνης που θα δηλωθεί από το δικαιούχο 

εφάπαξ µε την ολοκλήρωση της πράξης ή τµήµατος/ων αυτής. Οι πράξεις για 

τις οποίες δύνανται να δηλωθούν τέτοιες δαπάνες, καθώς και το κατ’ αποκοπή 

ποσό προσδιορίζονται από τη ∆Α ή τον ΕΦ στην οικεία πρόσκληση για την 

υποβολή των προτάσεων.  

Σε περιπτώσεις που η πρόσκληση απευθύνεται σε ονοµατισµένους ή µικρό 

αριθµό δυνητικών δικαιούχων, το κατ’ αποκοπή ποσό δύνανται να 

προσδιοριστεί από τη ∆Α ή τον ΕΦ κατά την αξιολόγηση των προτάσεων και 

πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξης, στη βάση αναλυτικού και 

κατάλληλα τεκµηριωµένου προϋπολογισµού που δηλώνει ο ∆ικαιούχος στον 

Πίνακα: «Κατανοµή δηµόσιας δαπάνης ανά κατηγορία δαπάνης υποέργου» στο 

Τµήµα Η: «Χρηµατοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης µε Ίδια Μέσα». 

(Β.3.) ∆απάνες βάσει ποσοστού (%) επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών 

προσωπικού: Συµπληρώνεται µόνο σε πράξεις ΕΚΤ το συνολικό ποσό των 

δαπανών της πράξης που θα δηλωθούν από το δικαιούχο ως ποσοστό επί των 

άµεσων επιλέξιµων δαπανών προσωπικού, σύµφωνα µε τις σχετικές 

προβλέψεις στην πρόσκληση.   

(Β.4.)  Έµµεσες ∆απάνες βάσει ποσοστού (%) επί των άµεσων επιλέξιµων 

δαπανών της πράξης ή των άµεσων επιλέξιµων δαπανών 

προσωπικού:  Συµπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών, οι οποίες θα 

δηλώνονται από το δικαιούχο ως ποσοστό επί των άµεσων δαπανών της 

πράξης ή επί των άµεσων δαπανών προσωπικού, σύµφωνα µε τις σχετικές 

προβλέψεις στην πρόσκληση.  

 Οι περιπτώσεις (Β.5) δύνανται να συµπληρωθούν µόνο για τις περιπτώσεις 

πράξεων, που περιλαµβάνουν υποέργα επιχορήγησης για την εκτέλεση πράξης 

µε ίδια µέσα. 

 (Γ.) Αγορά εδαφικών εκτάσεων, είναι οι δαπάνες που αντιστοιχούν στο κόστος για την 

αγορά (απαλλοτρίωση) των εδαφικών εκτάσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση του 

υποέργου. 

 Συµπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών, οι οποίες αφορούν στην αγορά 

εδαφικών εκτάσεων. 

Z.2. Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη : Συµπληρώνεται η δηµόσια δαπάνη ανά κωδικό 

κατηγορίας δαπάνης, που ο ∆ικαιούχος θεωρεί απαραίτητη για την υλοποίηση της 
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πράξης. Στα Β.1.-Β.5. που αντιστοιχούν στις δαπάνες βάσει απλοποιηµένου κόστους 

συµπληρώνεται το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισµό στη βάση των επιλογών 

απλοποιηµένου κόστους που προσδιορίζονται στην πρόσκληση για την υποβολή 

προτάσεων. Η συνολική δηµόσια δαπάνη διακρίνεται στο: Ποσό χωρίς ΦΠΑ και στο 

Ποσό του ΦΠΑ, εφόσον είναι επιλέξιµος. 

Z.3. Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη: Συµπληρώνεται η δηµόσια δαπάνη που είναι επιλέξιµη 

προς χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς 

κανόνες επιλεξιµότητας, ανά κωδικό κατηγορίας δαπάνης. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη 

διακρίνεται στο: Ποσό χωρίς ΦΠΑ και στο Ποσό του ΦΠΑ, εφόσον είναι επιλέξιµα προς 

χρηµατοδότηση από το ΕΠ.  

Το σύνολο της επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης (Πεδίο Ζ.6 της στήλης Ζ.3) µεταφέρεται 

στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  

Z.4. Μη επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη: Συµπληρώνεται η δηµόσια δαπάνη  που δεν είναι 

επιλέξιµη προς χρηµατοδότηση από το Ε.Π., σύµφωνα µε τους κοινοτικούς και 

εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας, κρίνεται ωστόσο αναγκαία για την υλοποίηση του 

έργου, και κατά συνέπεια, θα χρηµατοδοτηθεί από εθνικούς πόρους. Οι εν λόγω 

δαπάνες δεν µπορεί να περιλαµβάνουν δαπάνες, πέραν αυτών που ορίζονται στο 

άρθρο 33 του Νόµου 4314/2014, όπως:  

� δαπάνες που αφορούν τα καθαρά έσοδα που παράγονται µετά την ολοκλήρωση 

του έργου, τα οποία σύµφωνα µε τον κανονισµό, µειώνουν τις επιλέξιµες για 

συγχρηµατοδότηση δαπανών   

� τα µη επιλέξιµα ποσά που καταβάλλονται για απόκτηση γης εφόσον αυτά έχουν 

προσδιοριστεί µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία  

� τα µη επιλέξιµα ποσά που καταβάλλονται εκτός περιόδου επιλεξιµότητας, εφόσον 

η πράξη έχει χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Τα µη επιλέξιµα ποσά 

µπορούν να βαρύνουν τους εθνικούς πόρους µόνο στην περίπτωση που από την 

απόφαση ένταξης της πράξης έχουν προγραµµατιστεί ή προέκυψαν χωρίς ευθύνη 

του δικαιούχου  

� τα µη επιλέξιµα ποσά ΦΠΑ που καταβάλλονται σε φορείς µε την υποχρέωση 

επιστροφής τους µετά την εκκαθάριση του ή όπως ορίζεται στην ισχύουσα 

νοµοθεσία 

� τα µη επιλέξιµα ποσά που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν βάσει της κείµενης 

εθνικής νοµοθεσίας  και εφόσον είναι νόµιµες και κανονικές, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία.  

Το άθροισµα των στηλών Ζ.3. και Ζ.4. ισούται µε τη στήλη Ζ.2. 

Z.5. Αιτιολόγηση µη επιλεξιµότητας: Συµπληρώνονται οι λόγοι για τους οποίους η 

δηµόσια δαπάνη που δηλώνεται στο πεδίο Ζ.4. δεν είναι επιλέξιµη προς 

χρηµατοδότηση από το Ε.Π. Οι λόγοι µη επιλεξιµότητας των δαπανών θα πρέπει να 

αφορούν µόνο τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 33 του Νόµου 4314/2014, 

όπως περιγράφονται παραπάνω στο Πεδίο Ζ.4.  

Z.6. Σύνολα: Υπολογίζεται το άθροισµα των ποσών που δηλώνονται ανά κατηγορία 

δαπάνης για κάθε στήλη Ζ.2., Ζ.3., Ζ.4., δηλαδή το άθροισµα των επί µέρους γραµµών 

της κάθε στήλης.  
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Z.7. Ιδιωτική Συµµετοχή: Συµπληρώνεται το ποσό της ιδιωτικής συµµετοχής που 

καταβάλλεται, εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση της πράξης. Στις περιπτώσεις 

πράξεων κρατικών ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας το πεδίο αυτό περιλαµβάνει την 

ιδιωτική συµµετοχή που αντιστοιχεί στον ενισχυόµενο προϋπολογισµό της πράξης 

επιχειρηµατικότητας (επένδυσης). 

Z.8. Μη Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός: Συµπληρώνεται µόνο για τις πράξεις κρατικών 

ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας και αφορά το ποσό του µη ενισχυόµενου 

προϋπολογισµού της πράξης (επένδυσης). 

Z.9. Συνολικό Κόστος Πράξης: Υπολογίζεται το συνολικό κόστος της πράξης που 

προκύπτει ως άθροισµα της συνολικής δηµόσιας δαπάνης  (πεδίο Ζ.6. της στήλης Ζ.2), 

της ιδιωτικής συµµετοχής (πεδίο Ζ.7.) και του µη ενισχυόµενου προϋπολογισµού 

(πεδίο Ζ.8.). 

Z.10. Ποσό ∆ανείου: Συµπληρώνεται το ποσό του δανείου που χρησιµοποιείται για την 

εκτέλεση της πράξης. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

επιχειρηµατικότητας δεν συµπληρώνεται το εν λόγω πεδίο, δηλαδή δεν συµπληρώνεται 

το ποσό δανείου του δικαιούχου (επιχείρησης). 

Z.11. Φορέας Χορήγησης ∆ανείου: Συµπληρώνεται η επωνυµία του Φορέα που χορήγησε 

το δάνειο, µόνο όταν το δάνειο συνάφθηκε µε την εγγύηση του Ελληνικού Κράτους 

(π.χ. δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). Το πεδίο δεν συµπληρώνεται 

για πράξεις κρατικών ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας. 

Z.12. Η πράξη παράγει καθαρά έσοδα µετά την ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 61 του Καν. 1303/2013;: Συµπληρώνεται µε � εφόσον η 

πράξη παράγει καθαρά έσοδα µετά την ολοκλήρωσή της σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013 και σύµφωνα µε τις 

ειδικότερες οδηγίες της ∆Α ή του ΕΦ στο πλαίσιο των οικείων προσκλήσεων. Το πεδίο 

δεν συµπληρώνεται, όταν η πράξη δεν δηµιουργεί καθαρά έσοδα µετά την 

ολοκλήρωσή της και όταν εµπίπτει στις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του ιδίου 

άρθρου. 

Εάν το Πεδίο Ζ.12. συµπληρώνεται θετικά (�) τότε επιλέγεται η µέθοδος υπολογισµού των 

καθαρών εσόδων (παρ. 3 του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013) και συµπληρώνονται τα 

παρακάτω πεδία Ζ.13., Ζ.14., Ζ.15. 

Z.13. Επιλογή µεθόδου καθορισµού δυνητικών καθαρών εσόδων: Επιλέγεται η 

µέθοδος καθορισµού δυνητικών καθαρών εσόδων, βάσει των παρακάτω επιλογών, ως 

εξής:  

1. Κατ’ αποκοπή ποσοστό τοµέα (%) : Συµπληρώνεται µε �, εφόσον ο 

προσδιορισµός των καθαρών εσόδων της πράξης βασίζεται σε κατ’ αποκοπή ποσοστό 

(παράρτηµα V του Καν. 1303/2013) που καθορίζεται από τη ∆Α στην πρόσκληση. 

2. Υπολογισµός µε Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση : Συµπληρώνεται µε �, εφόσον 

ο προσδιορισµός των εσόδων βασίζεται σε χρηµατοοικονοµική ανάλυση. 

3. Η πράξη παράγει έσοδα µετά την ολοκλήρωση της αλλά δεν είναι 

αντικειµενικά εφικτή η εκ των πρότερων εκτίµησή τους (άρθρο 61(6) του 

Καν.1303/2013): Συµπληρώνεται µε �, στις περιπτώσεις που δεν είναι 

αντικειµενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα βάσει µίας εκ των 

ανωτέρω µεθόδων. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής ελλείµµατος 
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χρηµατοδότησης ορίζεται 100% (πεδίο Z.14.) και τα καθαρά έσοδα αφαιρούνται µετά 

την ολοκλήρωση της πράξης.  

Z.14. Κατ’ αναλογία εφαρµογή των προεξοφληµένων καθαρών εσόδων 

(συντελεστής ελλείµµατος χρηµατοδότησης) ή (1 - κατ’ αποκοπή ποσοστό 

καθαρών εσόδων) (%): Συµπληρώνεται είτε ο συντελεστής ελλείµµατος 

χρηµατοδότησης όπως προκύπτει από την χρηµατοοικονοµική ανάλυση που  υποβάλλει 

ο ∆ικαιούχος, είτε το ποσοστό που καθορίζεται από τη ∆Α στην πρόσκληση και έχει 

προκύψει από την αφαίρεση του κατ’ αποκοπή ποσοστού καθαρών εσόδων από τη 

µονάδα.  

Z.15. Συνολικό επιλέξιµο κόστος για τον υπολογισµό της ενωσιακής στήριξης (αφού 

ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013): 

Συµπληρώνεται το ποσό που προκύπτει ως γινόµενο του συνόλου της επιλέξιµης 

δαπάνης (Ζ.6. στήλης Ζ.2) µε το πεδίο Ζ.14.  

Z.16. Εκτιµώµενο Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας ή/και συντήρησης έργου: 

Συµπληρώνεται το εκτιµώµενο µέσο ετήσιο κόστος που απαιτείται για τη λειτουργία ή/ 

και συντήρηση του έργου. Η βάση υπολογισµού του µέσου ετήσιου κόστους είναι τα 

πρώτα 5 έτη από την ολοκλήρωσή της πράξης. Το πεδίο συµπληρώνεται µόνο για τις 

πράξεις που η λειτουργία ή και συντήρηση τους δηµιουργεί επιπλέον κόστος. Το πεδίο 

δεν συµπληρώνεται για πράξεις κρατικών ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας, καθώς και 

για πράξεις του ΕΚΤ. 

 

Ετήσια Κατανοµή ∆ηµόσιας ∆απάνης 

Z.17. Έτος: Συµπληρώνονται τα έτη που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης και κατά 

τα οποία αναλύεται η δηµόσια δαπάνη στα πεδία των στηλών Ζ.18., Ζ.19. και Ζ.20. 

Z.18. Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη: Συµπληρώνεται η ανάλυση της συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης που προβλέπεται να απαιτηθεί για την εκτέλεση της πράξης ανά έτος. 

Z.19. Επιλέξιµη ∆ηµόσια δαπάνη: Συµπληρώνεται η ανάλυση της δηµόσιας δαπάνης που 

είναι επιλέξιµη προς χρηµατοδότηση από το ΕΠ ανά έτος. 

Z.20. Ιδιωτική συµµετοχή: Συµπληρώνεται η ανάλυση της ιδιωτικής συµµετοχής που 

προβλέπεται να απαιτηθεί για την εκτέλεση της πράξης ανά έτος.  

Z.21. Σύνολο: Υπολογίζονται τα ποσά που προέρχονται από το άθροισµα των επί µέρους 

γραµµών των στηλών Ζ.18., Ζ.19., Ζ.20. αντίστοιχα. 

 

Οικονοµικά στοιχεία υποέργων 

Z.22. Α/Α υποέργου: Συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός (Α/Α) υποέργου που έχει οριστεί για 

κάθε υποέργο στο Πεδίο ΣΤ.1. (Πίνακας ΣΤ: «Προγραµµατισµός Υλοποίησης Πράξης»). 

Z.23. ∆ικαιούχος: Συµπληρώνεται ο ∆ικαιούχος ανά υποέργο, όπως έχει οριστεί για κάθε 

υποέργο στο Πεδίο ΣΤ.3. (Πίνακας ΣΤ: «Προγραµµατισµός Υλοποίησης Πράξης»). 

Z.24. Ένδειξη ΦΠΑ: ∆ηλώνεται ΝΑΙ εφόσον ο ΦΠΑ δεν είναι ανακτήσιµος, δηλαδή για τις 

δραστηριότητες /εργασίες του υποέργου για τις οποίες ο ∆ικαιούχος δεν έχει δικαίωµα 
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έκπτωσης ΦΠΑ και ΟΧΙ εφόσον είναι ανακτήσιµος, δηλαδή ο ∆ικαιούχος για τις 

δραστηριότητες του υποέργου έχει δικαίωµα σε ανάκτηση του ΦΠΑ. 

Z.25. Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη: Συµπληρώνεται η συνολική δηµόσια δαπάνη ανά 

υποέργο που θεωρείται απαραίτητη για την υλοποίησή του.  Το σύνολο της συνολικής 

δηµόσιας δαπάνης ισούται µε το άθροισµα της συνολικής δηµόσιας δαπάνης της Πράξης 

(Πεδίο Ζ.6. στήλης Ζ.2.).  

Z.26. Ποσό ΦΠΑ: Συµπληρώνεται το Ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη συνολική δηµόσια 

δαπάνη ανά υποέργο, εφόσον ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµος. 

Z.27. Επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη: Συµπληρώνεται η δηµόσια δαπάνη ανά υποέργο που 

είναι επιλέξιµη προς χρηµατοδότηση από το Ε.Π, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες 

επιλεξιµότητας.  

Το σύνολο της επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης ανά υποέργο ισούται µε το σύνολο της 

επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης της πράξης (Πεδίο Ζ.6. στήλης Ζ.3.)  

Z.28. Ιδιωτική Συµµετοχή: Συµπληρώνεται, ανά υποέργο, το ποσό της ιδιωτικής 

συµµετοχής που απαιτείται να καταβληθεί για την εκτέλεση του υποέργου, εφόσον 

απαιτείται.  

Z.29. % ενίσχυσης: Συµπληρώνεται µόνο στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων και αφορά 

στο ποσοστό (%) της ενίσχυσης, όπως προκύπτει από το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης 

στο πλαίσιο του οποίου προσδιορίζεται η δηµόσια δαπάνη της πράξης. 

Z.30. Σύνολα: Υπολογίζονται τα ποσά που προέρχονται  από το άθροισµα των επί µέρους 

γραµµών των στηλών Ζ.25., Ζ.26., Ζ.27. και Ζ.28. αντίστοιχα. 

 

Ανάλυση ∆ηµόσιας ∆απάνης που δεν εγγράφεται στο Π∆Ε 

Z.31. Α/Α: Συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός που αντιστοιχεί στην πηγή χρηµατοδότησης του 

ποσού δηµόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο Π∆Ε. 

Z.32. Ποσό ∆ηµόσιας ∆απάνης: Συµπληρώνεται το ποσό της δηµόσιας δαπάνης που 

απαιτείται για την χρηµατοδότηση της πράξης, το οποίο προέρχεται από άλλη πηγή 

χρηµατοδότησης εκτός του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).  

Z.33. Πηγή Χρηµατοδότησης: Επιλέγεται η πηγή χρηµατοδότησης (π.χ. Ίδια δηµόσια 

συµµετοχή, Τακτικός Π/Υ κλπ) 

Z.34. Σχόλια: Συµπληρώνονται σχόλια που δύναται να παραθέσει ο ∆ικαιούχος. 

 

Χρηµατοδότηση Πράξη ή µέρος αυτής από το Π∆Ε  

Z.35. Έχει χρηµατοδοτηθεί η πράξη ή µέρος αυτής από το Π∆Ε πριν την ένταξη της 

στο ΕΠ;: Επιλέγεται ΝΑΙ σε περίπτωση που πράξη ή µέρος αυτής έχει χρηµατοδοτηθεί 

από το Π∆Ε κατά την προηγούµενη περίοδο πριν την ένταξη της στο ΕΠ (π.χ. στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013) και ΟΧΙ εάν δεν έχει τύχει άλλης χρηµατοδότησης από το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). 

Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ αναφέρατε:  
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Z.36. Προηγούµενους κωδικούς ΟΠΣ, από τους οποίους χρηµατοδοτήθηκε η πράξη: 

Συµπληρώνεται ο/οι Κωδικός/οί ΟΠΣ (MIS), βάσει των οποίων η πράξη έλαβε 

χρηµατοδότηση από το Π∆Ε. 

Z.37. Τους ενάριθµους και τα ποσά πληρωµής της πράξης: Συµπληρώνεται ο/οι 

Κωδικός/οί του Π∆Ε (ενάριθµος/οι), καθώς και τα ποσά που έχουν πληρωθεί από τον 

κάθε κωδικό για την πράξη. 

 Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται υποχρεωτικά, εφόσον δεν δηλώνεται Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 

για την πράξη (πεδίο Ζ.36.).  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

Στα Πεδία Ζ.38. -Ζ.42. συµπληρώνονται τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλλει ο ∆ικαιούχος ως 

συνηµµένα στην αίτηση χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πρόσκληση για την 

υποβολή προτάσεων. Πιο συγκεκριµένα, τα εν λόγω πεδία συµπληρώνονται ως εξής:  

Z.38. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός της κατηγορίας του εγγράφου που επισυνάπτεται, 

βάσει των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην πρόσκληση. 

Z.39. Περιγραφή εγγράφου: Συµπληρώνεται ο τίτλος του επισυναπτόµενου εγγράφου. 

Z.40. Υποβληθέν: Συµπληρώνεται µε �, εφόσον το έγγραφο επισυνάπτεται στην αίτηση 

χρηµατοδότησης. 

Z.41. Ταυτοποίηση εγγράφου: Αναφέρεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία έκδοσης 

και ο φορέας έκδοσης του εγγράφου, εφόσον προκύπτουν από το συνηµµένο έγγραφο. 

Z.42. Σχόλια: Συµπληρώνονται σχόλια και διευκρινίσεις, εφόσον κρίνεται σκόπιµο. 

  



 

  

- 34 - 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  

ΤΜΗΜΑ Η (ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ) 

Στο Τµήµα Η του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης παρατίθενται τα οικονοµικά στοιχεία του υποέργου 

που δεν υλοποιείται αποκλειστικά µέσω δηµόσιας σύµβασης (εκτέλεση υποέργου µε ίδια µέσα), 

βάσει των οποίων υπολογίζονται και δηλώνονται στην πράξη οι δαπάνες απλοποιηµένου 

κόστους. Τα πεδία του εν λόγω τµήµατος συµπληρώνονται, εφόσον για τις δαπάνες του 

υποέργου προσδιορίζονται δαπάνες βάσει απλοποιηµένου κόστους.  

∆εδοµένου ότι δαπάνες απλοποιηµένου κόστους σε µία πράξη προκύπτουν από την εφαρµογή 

επιλογών απλοποιηµένου κόστους στο επίπεδο του υποέργου, ο υπολογισµός τους θα πρέπει 

να γίνει πρώτα στο επίπεδο του υποέργου ή των υποέργων και µετά να αναχθεί στο επίπεδο 

της πράξης.  

Στην περίπτωση που η επιλογή απλοποιηµένου κόστους εφαρµόζεται σε περισσότερα του ενός 

υποέργα, τότε ο πίνακας συµπληρώνεται για κάθε υποέργο διακριτά, δηλαδή ο πίνακας 

επαναλαµβάνεται για όσα υποέργα προσδιορίζονται δαπάνες απλοποιηµένου κόστους.  

Το άθροισµα των επί µέρους υποέργων ανά κατηγορία δαπάνης απλοποιηµένου κόστους 

ισούται µε το ποσό που δηλώνεται στις δαπάνες απλοποιηµένου κόστους στην πράξη (Πίνακας: 

Κατανοµή ∆ηµόσιας ∆απάνης ανά Κατηγορία ∆απάνης», Πεδία ΖΒ1, ΖΒ2, ΖΒ3, ΖΒ4). 

Οι Κατηγορίες ∆απανών του Υποέργου (Πεδίο Η.1.) διακρίνονται σε α) άµεσες δαπάνες βάσει 

παραστατικών, και β) δαπάνες βάσει απλοποιηµένου κόστους.  

• Οι άµεσες δαπάνες είναι πλήρως αναλυµένες, σύµφωνα µε το φυσικό αντικείµενο του 

υποέργου, προκειµένου να τεκµηριώνεται ο προσδιορισµός του κατ’ αποκοπή ποσού που 

υπολογίζεται βάσει ποσοστού (%) επί του συνόλου των άµεσων δαπανών ή επί µέρους 

κατηγοριών τους, ανάλογα µε την επιλογή απλοποιηµένου κόστους.  

Οι κατηγορίες των άµεσων δαπανών δύνανται να προσαρµόζονται από το δικαιούχο, 

δηλαδή ο ∆ικαιούχος, ανάλογα µε τη φύση του υποέργου, µπορεί να προσθέσει κι άλλες 

κατηγορίες, προκειµένου να αντιστοιχούν πλήρως στις δαπάνες των επί µέρους εργασιών/ 

δραστηριοτήτων του υποέργου.  

Πιο συγκεκριµένα, τα πεδία του πίνακα συµπληρώνονται ως εξής:  

Η.1. Κατηγορίες ∆απανών 

(Α)  ∆απάνες βάσει παραστατικών: Παρατίθενται αναλυτικά οι άµεσες δαπάνες που 

αντιστοιχούν σε εργασίες/ δραστηριότητες του υποέργου. Ο ∆ικαιούχος προσθέτει 

όποια άλλη κατηγορία δαπάνης απαιτείται από τη φύση του υποέργου.  

  Συµπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών, το οποίο διακρίνεται στο : Ποσό 

χωρίς ΦΠΑ και στο Ποσό του ΦΠΑ, εφόσον ο ΦΠΑ είναι επιλεξιµος. 

(Β)  ∆απάνες βάσει απλοποιηµένου κόστους:   

(Β.1)  ∆απάνες βάσει τυποποιηµένης κλίµακας κόστους ανά µονάδα (flat rate 

costs calculated by application of standard scale of unit costs) 

 Αφορούν δαπάνες (ως κατ’ αποκοπή ποσό) που υπολογίζονται βάση 

προσδιορισµένου από τη ∆Α µοναδιαίου κόστους ανά µονάδα µέτρησης 

φυσικού αντικειµένου Χ τον αριθµό των µονάδων που προκύπτουν από την 

ανάλυση του φυσικού αντικειµένου της πράξης / του υποέργου/ επί µέρους 

δράσεων = δηµόσια δαπάνη του υποέργου, ή των επί µέρους δράσεων. Σε 

περίπτωση που για επί µέρους δράσεις του υποέργου προσδιορίζεται 



 

  

- 35 - 

 
 

διαφορετικό κόστος ανά µονάδα, η δαπάνη του υποέργου υπολογίζεται ως 

άθροισµα των δαπανών που προκύπτουν από τις δαπάνες των επί µέρους 

ενεργειών. 

 Συµπληρώνονται: το µοναδιαίο κόστος και η µονάδα µέτρησης που έχουν 

προσδιοριστεί από τη ∆Α και ο αριθµός µονάδων που θα παραχθούν από το 

υποέργο. Βάσει του υπολογισµού, συµπληρώνεται η συνολική δηµόσια δαπάνη 

του υποέργου και της πράξης αντίστοιχα.  

(B.2)  ∆απάνες βάσει κατ’ αποκοπή ποσού (Lump Sum)  

 Αφορούν δαπάνες ως κατ’ αποκοπή ποσό για την υλοποίηση προκαθορισµένου 

φυσικού αντικειµένου, τις οποίες οι δικαιούχοι δηλώνουν ως επιλέξιµη δαπάνη 

της πράξης ή του υποέργου ή επί µέρους δράσεων. Η επιλογή κατ’ αποκοπή 

ποσού (Lump Sum) χρησιµοποιείται για πράξεις, υποέργα µε συνολική δηµόσια 

δαπάνη ≤100.000 ευρώ. 

 Συµπληρώνεται: το κατ’ αποκοπή ποσό που έχει προσδιορίσει η ∆Α στη 

γραµµή που αντιστοιχεί στη στήλη Η.2. 

 Το εν λόγω ποσό συµπληρώνεται από τη ∆Α, στην περίπτωση που 

προσδιορίζεται στην πρόσκληση ότι το κατ’ αποκοπή ποσό δύναται να 

υπολογιστεί κατά την αξιολόγηση των προτάσεων και πριν την έκδοση της 

απόφασης ένταξης της πράξης, στη βάση αναλυτικού και κατάλληλα 

τεκµηριωµένου προϋπολογισµού που δηλώνεται από το δικαιούχο στον Πίνακα 

του παρόντος τµήµατος (Τµήµα Η).  

(Β.3)  ∆απάνες βάσει ποσοστού (%) επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών 

προσωπικού: Συµπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών που θα 

δηλωθούν από το δικαιούχο ως ποσοστό (%) επί των άµεσων επιλέξιµων 

δαπανών προσωπικού, χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις 

στην πρόσκληση. Η επιλογή αυτή εφαρµόζεται µόνο σε πράξεις ΕΚΤ.  

 (Β.4)  Έµµεσες ∆απάνες βάσει ποσοστού (%) επί των άµεσων επιλέξιµων 

δαπανών της πράξης ή των άµεσων επιλέξιµων δαπανών 

προσωπικού: Συµπληρώνεται το συνολικό ποσό των έµµεσων δαπανών που 

δηλώνονται από το δικαιούχο ως ποσοστό (%) επί των άµεσων δαπανών της 

πράξης, χωρίς ΦΠΑ ή επί των άµεσων δαπανών προσωπικού, χωρίς ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις στην πρόσκληση.  

Οι δαπάνες της πράξης, του υποέργου ή επί µέρους δράσεων του, µετά τον 

υπολογισµό των έµµεσων δαπανών περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες 

δαπανών :  

• Άµεσες δαπάνες πράξης ή υποέργου ή Άµεσες δαπάνες προσωπικού 

πράξης ή υποέργου (βάσει παραστατικών), η πληρωµή των οποίων 

τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση παραστατικών και δικαιολογητικών 

εγγράφων  

• Έµµεσες δαπάνες βάσει ποσοστού (%) επί των άµεσων δαπανών της 

πράξης ή επί των άµεσων δαπανών προσωπικού αντίστοιχα (δαπάνες 

βάσει απλοποιηµένου κόστους), για τις οποίες απαιτείται η προσκόµιση 

δικαιολογητικών εγγράφων που να τεκµηριώνουν την υλοποίηση του 

φυσικού αντικειµένου. 
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Οι έµµεσες δαπάνες µιας πράξης ή ενός υποέργου βάσει ποσοστού (%), 

όπως προσδιορίζονται από τους κανόνες επιλεξιµότητας στην ΥΑ Συστήµατος 

∆ιαχείρισης µε αρ. πρωτ. …../…../…..  δύνανται να υπολογιστούν ως :  

• Σταθερό ποσοστό, έως 15% επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών 

προσωπικού, χωρίς ΦΠΑ.  

• Σταθερό Ποσοστό, έως 25% επί του συνόλου των άµεσων επιλέξιµων 

δαπανών χωρίς ΦΠΑ, εξαιρουµένων των άµεσων δαπανών για 

υπεργολαβική ανάθεση και των δαπανών που διατίθεται από τρίτους, οι 

οποίοι δεν χρησιµοποιούνται στα κτίρια ή τις εγκαταστάσεις του 

δικαιούχου καθώς και της χρηµατοδοτικής στήριξης σε τρίτους για 

πράξεις έρευνας και τεχνολογίας. 

• Σταθερό Ποσοστό, έως 7% επί του συνόλου των άµεσων επιλέξιµων 

δαπανών της δράσης χωρίς ΦΠΑ, εκτός εάν ο ∆ικαιούχος λαµβάνει 

επιχορήγηση για την λειτουργία του από τον κρατικό προϋπολογισµό, 

για πράξεις υπέρ του µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής, της 

προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  

Στο τµήµα αυτό των οδηγιών παρατίθενται παραδείγµατα πράξεων, οι δαπάνες των οποίων 

υπολογίζονται βάσει επιλογών απλοποιηµένου κόστους.  

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

1. Πράξη / Υποέργο: Πρόγραµµα Κατάρτισης σε νέους ανέργους ηλικίας 18-24 

ετών 

Φυσικό Αντικείµενο Πράξης / Υποέργου: Ώρες κατάρτισης : 300, Ωφελούµενοι από το 

πρόγραµµα  : 15 άνεργοι νέοι, 18-24 ετών.   

Προσδιορισµένο από τη ∆Α Μοναδιαίο Κόστος ανά ανθρωποώρα κατάρτισης = 20 ευρώ.  

Οι δαπάνες του υποέργου υπολογίζονται ως εξής:  

20 ευρώ/ανθροποώρα κατάρτισης Χ 300 ώρες κατάρτισης Χ 15 ωφελούµενους = 90.000 

ευρώ 

Έστω ότι το πρόγραµµα τελικά παρακολούθησαν 10 νέοι άνεργοι, 18-24 ετών  

Οι καταβληθείσες δαπάνες της πράξης / του υποέργου θα ανέλθουν σε :  

20 ευρώ/ ανθρωποώρα κατάρτισης Χ 300 ώρες κατάρτισης Χ 10 ωφελούµενους = 

60.000 ευρώ (από 90.000 που είχε προϋπολογιστεί). 

 

2. Πράξη/ Υποέργο: Πρόγραµµα Κατάρτισης σε µακροχρόνιους ανέργους ηλικίας 

40-55 ετών. 

Φυσικό Αντικείµενο Πράξης / Υποέργου: Ώρες θεωρητικής κατάρτισης : 200 ώρες, Ώρες 

πρακτικής άσκησης: 200 ώρες, Πιστοποίηση αποκτηθέντων δεξιοτήτων των ωφελουµένων 

του προγράµµατος, Ωφελούµενοι από το πρόγραµµα  : 15 µακροχρόνιοι άνεργοι, 40-55 

ετών.   

Προσδιορισµένο από τη ∆Α:  

• Μοναδιαίο Κόστος ανά ανθρωποώρα 

θεωρητικής κατάρτισης 

20 ευρώ 

• Μοναδιαίο Κόστος ανά ανθρωποώρα 

πρακτικής άσκησης   

20 ευρώ 

• Μοναδιαίο Κόστος πιστοποίησης 

δεξιοτήτων ανά ωφελούµενο 

25 ευρώ 

Οι δαπάνες του υποέργου υπολογίζονται ως εξής:  

• 20 ευρώ/ανθρωποώρα θεωρητικής κατάρτισης Χ 200 ώρες κατάρτισης Χ 15 

ωφελούµενους = 60.000 ευρώ 

• 20 ευρώ/ανθρωποώρα πρακτικής άσκησης Χ 200 ώρες κατάρτισης Χ 15 ωφελούµενους 

= 60.000 ευρώ 

• 25 ευρώ/ωφελούµενο για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων Χ 15 ωφελούµενους = 

375 ευρώ 

Σύνολο ∆απανών Πράξης / Υποέργου : 60.000 + 60.000 +375 = 120.375 ευρώ 
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Έστω τελικά ότι: η θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση ολοκληρώθηκε βάσει του 

σχεδιασµού της πράξης / υποέργου, αλλά δεν υλοποιήθηκε καθόλου η πιστοποίηση των 

δεξιοτήτων των ωφελουµένων.  

Συνεπώς, οι καταβληθείσες δαπάνες της πράξης / του υποέργου θα ανέλθουν σε :  

• 20 ευρώ/ανθρωποώρα θεωρητικής κατάρτισης Χ 200 ώρες κατάρτισης Χ 15 

ωφελούµενους = 60.000 ευρώ 

• 20 ευρώ/ανθρωποώρα πρακτικής άσκησης Χ 200 ώρες κατάρτισης Χ 15 ωφελούµενους 

= 60.000 ευρώ 

• Σύνολο ∆απανών Πράξης  120.000 ευρώ  

 

 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΥ (Lump Sum) 

1. Πράξη / Υποέργο: ∆ιεξαγωγή Συνεδρίου   

Φυσικό Αντικείµενο Πράξης / Υποέργου : Χαρακτηριστικά Συνεδρίου  

• Τόπος ∆ιεξαγωγής : Αθήνα  

• ∆ιάρκεια Συνεδρίου (σε ώρες – ηµέρες): 2 ηµέρες  

• Αριθµός Παρουσιάσεων: 25 

• Αριθµός Συνέδρων: 500 σύνεδροι 

• Catering 

• Παροχή Υπηρεσιών: Μετάφραση, Προβολή παρουσιάσεων (π.χ. προβολή από H/Y, 

VIDEO WALL, ∆ιανοµή Υλικού συνεδρίου)  

Οι δαπάνες του υποέργου υπολογίζονται ως κατ’ αποκοπή ποσό : 65.000 ευρώ 

Εφόσον, το φυσικό αντικείµενο εκτελεστεί στο σύνολό του, όπως έχει προδιαγραφεί ως 

προς τα χαρακτηριστικά του, οι δαπάνες του υποέργου καταβάλλονται στο σύνολό τους.  

Στην περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης των χαρακτηριστικών του Συνεδρίου (φυσικό 

αντικείµενο του υποέργου), όπως µικρότερη διάρκεια συνεδρίου, ή λιγότερες 

παρουσιάσεις, ή συµµετοχή λιγότερων συνέδρων, ή παροχή λιγότερων υπηρεσιών, 

επιφέρει τη µη καταβολή του συνόλου της δαπάνης του υποέργου. ∆ηλαδή οι 

καταβληθείσες δαπάνες ανέρχονται σε 0.  

 

2. Πράξη / Υποέργο: Χρηµατοδότηση ΜΚΟ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας 

παιδιών    

Φυσικό Αντικείµενο Πράξης / Υποέργου : Φροντίδα 20 παιδιών για ένα έτος.  

Οι δαπάνες του υποέργου υπολογίζονται ως κατ’ αποκοπή ποσό : 30.000 ευρώ 

Έστω, ότι η ΜΚΟ παρείχε τελικά φροντίδα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, σε 19 παιδιά 

για το συγκεκριµένο έτος.  

Βάσει της εν λόγω απόκλισης της εκτέλεσης του φυσικού αντικειµένου δεν θα καταβληθεί 

καµία δαπάνη για την πράξη / το υποέργο. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ (%) ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

  Πράξη : Πρόγραµµα Κατάρτισης.  

 Ο προϋπολογισµός της πράξης αφορά: 

Σύνολο ∆απανών  48.000  

Άµεσες δαπάνες προσωπικού  36.500 

Κόστος αιθουσών  2.000  

Κόστος Ταξιδιών  3.000  

Κόστος γευµάτων  3.500  

Κόστος Πληροφόρησης / ∆ηµοσιότητας  3.000  

Η ∆.Α. αποφασίζει την εφαρµογή υπολογισµού των δαπανών βάσει ποσοστού επί των 

άµεσων δαπανών προσωπικού. Συνεπώς, οι δαπάνες της Πράξης διαµορφώνεται :  

• Άµεσες δαπάνες προσωπικού  36.500 ευρώ  

• Άλλες δαπάνες 36.500 Χ 40% =  14.600 ευρώ  

• Σύνολο ∆απανών Πράξης   51.100 ευρώ  

Έστω ότι τελικά οι πραγµατοποιηθείσες άµεσες δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 

33.000 ευρώ. 

Οι καταβληθείσες δαπάνες της πράξης / του υποέργου θα ανέλθουν σε :  

• Άµεσες δαπάνες προσωπικού  33.000 ευρώ  

• Άλλες δαπάνες 33.000 Χ 40% =  13.200 ευρώ  

• Σύνολο ∆απανών Πράξης   46.200 ευρώ  
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΜΕΣΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ (%) ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 

 

(Β5)  Έµµεσες ∆απάνες βάσει ποσοστού (%) επί των άµεσων επιλέξιµων 

δαπανών της πράξης ή των άµεσων επιλέξιµων δαπανών προσωπικού: 

1. Πράξη : Κατασκευή ενός δρόµου.  

       Ο προϋπολογισµός της πράξης αφορά: 

Υποέργο 1: (δηµόσια σύµβαση)  700.000 ευρώ 

Υποέργο 2 : Άλλα κόστη 292.500 ευρώ 

     Άµεσες δαπάνες προσωπικού  50.000 ευρώ 

εκ των οποίων υπεργολαβίες άµεσων δαπανών 

προσωπικού 

10.000 ευρώ 

Άλλα άµεσα κόστη            242.500 ευρώ 

Έµµεσες ∆απάνες   (άµεσες δαπάνες προσωπικού 

– υπεργολαβίες) Χ15%) ή   

40.000 ευρώ Χ 15% = 6.000 

ευρώ    

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ  998.500 ευρώ  

 

 


