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ΑΘΗΝΑ, 06/06/2017
Α.Π.: 2610/971/A2  

Προς: 
Ι.Γ.Μ.Ε.
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης Δρ Κωνσταντίνος Λασκαρίδης

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας» με Κωδικό

ΟΠΣ 5003300 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ
Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005

(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2.Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»

(ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων».

4.Την υπ' αριθ. 34686/27.03.2015 (ΥΟΔΔ 178) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Τ.Σ. του

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

5.Την με ΑΠ 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0-2ΥΜ)

ΑΔΑ: 6ΣΩ5465ΧΙ8-619
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6.Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση ορισμένων στοιχείων του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16MOPO001).

7.Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π 67743/ΕΥΘΥ 615/22.06.2015 (Β΄1248) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

8.Την υπ' αριθ. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων

Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ» (Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).

9.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού

κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και

Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

10.Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)

αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όπως ισχύει.

11.Την με Α.Π. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της 81986/EYΘY712/31-07-2015

Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»( ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016).

12.Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ

του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την

Απασχόληση», όπως ισχύει.

13.Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του

Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το

άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015).

14.Την με Α.Π 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 Υπουργική Απόφαση «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της

διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου

χαρακτήρα».

15.Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(2016/C262/01) σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο

107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

16.Το Δελτίο Τύπου από την Ε.Ε (Βρυξέλλες 19 Μαΐου 2016) με θέμα την αποσαφήνιση από την Ε.Ε. του πεδίου εφαρμογής των κανόνων

για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διευκόλυνση των δημόσιων επενδύσεων.

17.	Την με ΑΠ 49939/ΕΥΚΕ1942/13.05.2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Κρατικές ενισχύσεις και δημόσια χρηματοδότηση ερευνητικών

οργανισμών – Ερευνητικών υποδομών και Α.Π. 115970/ΕΥΚΕ203/13.11.2015 «Κρατικές ενισχύσεις και RIS3» όπως ισχύει.

18.Την με Α.Π. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση

κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

19.Το με Α.Π. 115150/ΕΥΚΕ 4023/02.11.2016 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με την αξιολόγηση πλήρωσης του

κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων».

20.Την με Α.Π. 4136/964 Α1/02.08.2016 Aπόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και

Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε το νέο δελτίο εξειδίκευσης με κωδικό 01-3-1.3-02 και η αναλυτική μεθοδολογία για την παραπάνω

δράση.

ΑΔΑ: 6ΣΩ5465ΧΙ8-619
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21.Το ν.272/1976 (ΦΕΚ Α΄ 50/06.03.1976) περί «ιδρύσεως του ΙΓΜΕ».

22.Την ΚΥΑ 12935/2015 (ΦΕΚ Β 1247/24.06.2015) «Επανασύσταση του ΙΓΜΕ και μετονομασία του ΕΚΒΑΑ).

23.Την Απόφαση Δ.Σ. του ΙΓΜΕ με αρ. 65/18/14.12.2016 με την οποία εγκρίθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου ΟΠΥΓΕΚ

και εξουσιοδοτείται ο Γενικός Δ/ντής να υποβάλλει το σχετικό φάκελο για την ένταξη της πρότασης έργου στο ΕΠΑΝΕΚ και να υπογράψει το

αίτημα χρηματοδότησης.

24.Την Υπουργική Απόφαση έγκρισης του ερευνητικού προγράμματος για το εν λόγω έργο με αρ. πρωτ.

ΔΠΕ/Β/Φ.4.1/172733/568/13.03.2017 (ΑΔΑ : 60ΧΛ4653Π8-0ΔΣ).

25.Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 699/15-02-2017 απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης σχετικά με τις έμμεσες δαπάνες και

τις δαπάνες μετακίνησης του τακτικού προσωπικού του ΙΓΜΕ.

26.Το έγγραφο με Α.Π. 1134/341/Α2/08.03.2017 της Υπηρεσίας μας προς την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) σχετικά με τη

διερεύνηση ενδεχόμενης ύπαρξης στοιχείων κρατικής ενίσχυσης για την πράξη.

27.Τη γνωμοδότηση με Α.Π. 33969/ΕΥΚΕ 5145/21.03.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ : 1437/21.03.2017) της ΕΥΚΕ επί θεμάτων κρατικής

ενίσχυσης για την πράξη.

28.Την με Α.Π. 5545/1685/Α2/05.10.2016 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (ΑΔΑ: Ω9ΠΤ4653Ο7-ΜΥΩ) για την υποβολή προτάσεων στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Μελέτες και έρευνες στήριξης του

ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας» προς το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Εργασιών (ΙΓΜΕ)

καθώς και την 2η έκδοση αυτής με Α.Π. 7287/2372/Α2/29.11.2016 (ΑΔΑ : 6ΟΛ84653Ο7-ΣΒΓ).

29.Την με Α.Π. 4122/15.12.2016 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 7794/16.12.2016)) Αίτηση Χρηματοδότησης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και

Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) με θέμα την υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Μελέτες και έρευνες στήριξης

του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας».

30.Το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με Α.Π. 725/236/Α2/15.02.2017 με θέμα «Συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της Αίτησης

Χρηματοδότησης».

31.Τα έγγραφα με Α.Π. 571/28.03.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ : 1613/28.03.2017), 582/12.04.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ : 1920/20.04.2017),

Δ.Κ.88/28.04.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ : 2019/28.04.2017) του ΙΓΜΕ με την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση του

αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης.

32.Την από 14.03.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1247/14.03.2017), 27.03.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1543/27.03.2017), 04.04.2017 (Α.Π. ΕΥΔ

ΕΠΑΝΕΚ 1785/05.04.2017), 04.04.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ : 1783/05.04.2017), 25.04.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1986/25.04.2017),

04.05.2017 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2095/04.05.2017) ηλεκτρονική αλληλογραφία με το δικαιούχο της πράξης.

33.Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη

Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ-

ΕΣΠΑ.

34.Την με Α.Π. 2228/831/Α2/12.05.2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αποφασίζει 

την ένταξη της Πράξης «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας» ως εξής:

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία περιφέρειας
Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από 

ΕΠ

1 - Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία

01 - Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3.359.699,48 

1 - Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία

01 - Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες

Μετάβαση 653.746,47 

1 - Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 

01 - Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

982.710,57 

ΑΔΑ: 6ΣΩ5465ΧΙ8-619
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Καινοτομία Τομεακές προτεραιότητες

1 - Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία

01Σ - Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες 
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)

Μετάβαση 142.635,59 

1 - Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία

01Σ - Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες 
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

174.707,88 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ): 5003300

2.Δικαιούχος: Ι.Γ.Μ.Ε.

3.Κωδικός Δικαιούχου: 10115047

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Το φυσικό αντικείμενο αναπτύσσεται σε τρεις επιμέρους κύριους άξονες: 1) Έρευνες στον τομέα της Γεωθερμίας (ΓΕΩΘΕΡΜ), 2) Δράσεις

στο αντικείμενο των φυσικών καταστροφικών φαινομένων (ΓΕΩΚΑ), και 3) Έρευνες στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΔΥΟΠΥ).
Συνοπτικά, ανά άξονα αφορά στα ακόλουθα. ΓΕΩΘΕΡΜ: Έρευνα για την αύξηση των βέβαιων αποθεμάτων γεωθερμικών ρευστών στα
πεδία Σιδηροκάστρου, Ερατεινού και Εράσμιου. Διαχρονική παρακολούθηση των Γεωθερμικών Πεδίων (ΓΦΠ) και θερμών πηγών της
χώρας μέσω περιοδικής και συνεχούς παρακολούθησης, συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση αυτών των στοιχείων. Μελέτη και
χαρακτηρισμός των Ιαματικών Φυσικών Πόρων, δηλαδή θερμομεταλλικών νερών και στερεών (πηλοειδών, ηφαιστειακών λίθων) ή
υδαρών (λασπών, ανόργανων και οργανικών). Επικαιροποίηση, εναρμόνιση και διάθεση των σχετικών γεωθερμικών γεωχωρικών
δεδομένων του ΙΓΜΕ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (INSPIRE).
ΓΕΩΚΑ: Αποσκοπεί στη χαρτογράφηση των φυσικών κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με τη γεωλογική δομή της χώρας και σε δεύτερο
στάδιο στην εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθούν: Α) Oι κάθε είδους εδαφικές αστοχίες (κατολισθήσεις,
καθιζήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις) σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, και B) O ηφαιστειακός κίνδυνος στα ενεργά ηφαίστεια της χώρας.
ΔΥΟΠΥ: Ενέργειες για κοιτασματολογική αποτίμηση, εντοπισμό ή τεχνολογική επεξεργασία σε ορυκτές πρώτες ύλες, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται τα μεταλλικά, τα βιομηχανικά και τα λατομικά ορυκτά, καθώς και κάθε είδος δευτερογενών πόρων, όπως είναι τα
μεταλλευτικά απορρίμματα/στείρα εξόρυξης, τα μεταλλευτικά απόβλητα/τέλματα εμπλουτισμού και τα «εν γένει» παραπροϊόντα. Επίσης,
καθορίζονται νέοι μεταλλευτικοί στόχοι μεσαίου ή μεγάλου βάθους, χωρίς γεωλογικές επιφανειακές εμφανίσεις σε κοιτασματοπιθανές
περιοχές, που αναδεικνύονται από τη μεταλλογένεση, τα υπάρχοντα γεωλογικά στοιχεία, την αυξημένη ζήτηση της αγοράς, το οικονομικό
περιβάλλον, κ.λ.π.. Το αντικείμενο έχει διαρθρωθεί σε θεματικές δράσεις, που εξειδικεύονται σε κοιτασματολογική - μεταλλευτική έρευνα
μεταλλικών και μη μεταλλικών Ο.Π.Υ., βιομηχανικών ορυκτών, μελέτη αξιοποίησης διακοσμητικών πετρωμάτων και δομικών λίθων και
εφαρμογές ανάκτησης μετάλλων από βιομηχανικά απόβλητα. Προβλέπεται επίσης η διαχρονική συμπλήρωση Βάσης Δεδομένων και η
δημιουργία ψηφιακού αρχείου γεωτρήσεων.
5. Παραδοτέα πράξης:

ΓΕΩΘΕΡΜ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 1): Τέσσερα πακέτα εργασίας και τέσσερις τελικές μελέτες: 1) Τελική μελέτη έρευνας
γεωθερμικών πεδίων περιοχών α) Σιδηροκάστρου, β) Ερατεινού – Ερασμίου. 2) Τελική μελέτη διαχρονικής παρακολούθησης Γεωθερμικών
Πεδίων & Ιαματικών Φυσικών Πόρων. 3) Τελική μελέτη γεωθερμικών δεδομένων. 4) Τελική μελέτη πηλών και ηφαιστειακών λίθων.
ΓΕΩΚΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2): Δύο Πακέτα εργασίας (5 Παραδοτέα). 1) Βάση δεδομένων εδαφικών αστοχιών. 2 (Α) Χάρτης
απογραφής των κατολισθήσεων της Ελλάδας, σε κλίμακα 1:500.000. 2 (Β) Χάρτης πυκνότητας των κατολισθήσεων της Ελλάδας, σε
κλίμακα1:500.000, και 2 (Γ) Χάρτης επιδεκτικότητας των κατολισθήσεων της Ελλάδας, σε κλίμακα 1:500.000. 3)Τεύχος έκθεσης. 4) Χωρική
βάση δεδομένων για τον ηφαιστειακό κίνδυνο και επιδεκτικότητα. 5) Τεύχος έκθεσης και Χάρτες ζωνών ηφαιστειακού κινδύνου και
επιδεκτικότητας για Μέθανα, Μήλο, Σαντορίνη, Νίσυρο, σε κλίμακα 1:25.000.
ΔΥΟΠΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 3): Δύο πακέτα εργασίας και 11 Παραδοτέα.
1) Κοιτασματολογική μελέτη – γεωφυσική έρευνα – αποτίμηση αποτελεσμάτων περιοχής Κιμμερίων. 2) Μελέτη καταγραφής δευτερογενών
πηγών μεταλλικών αξιών. 3) Τελική μελέτη εφαρμογών νέων τεχνολογιών και καταγραφής βιολογικών συστημάτων της Ελληνικής
Επικράτειας. 4) Ψηφιακό Αρχείο Γεωτρήσεων. 5) Κλαδική Μελέτη για τους χρωμίτες και τα προϊόντα τους. 6) Μελέτη για τη δυνατότητα
παραγωγής κεραμικών, πυρίμαχων και υψηλής καθαρότητας αργίλων για χρήση σε καλλυντικά/φάρμακα από υδροθερμικά εξαλλοιωμένα
ηφαιστειακά. 7) Μελέτη/Κοιτασματολογική αναγνώριση νεότερων λεκανών περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας, Ροδόπης, Σάμου, για
παρουσία αποθέσεων λιθίου-βορικών αλάτων. 8)	Επικαιροποιημένη βάση δεδομένων Βιομηχανικών Ορυκτών. 9) Μελέτη Σκοπιμότητας
Εκμετάλλευσης Σμύριδας Νάξου. Εκθεση Χαρακτηρισμού της ποιότητας της εξορυσσόμενης σμύριδας Νάξου κατά τα έτη 2017-2023. 10)
Τελική μελέτη – έκθεση μαγματικών πετρωμάτων ως διακοσμητικά πετρώματα / δομικοί λίθοι. 11) Μελέτη καταγραφής των
φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών των παραδοσιακών τοπικών διακοσμητικών πετρωμάτων των νησιών του Β. και Ν. Αιγαίου.

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ

08201
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες, 
Επιχειρήσεις και για το Δημόσιο που είναι 
Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά

Αριθμός
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1,00

ΑΔΑ: 6ΣΩ5465ΧΙ8-619
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ

08201
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες, 
Επιχειρήσεις και για το Δημόσιο που είναι 
Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά

Αριθμός Μετάβαση 1,00

08201
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες, 
Επιχειρήσεις και για το Δημόσιο που είναι 
Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά

Αριθμός
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
1,00

12201
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 
αξιολογήσεις.

Αριθμός
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

20,00

12201
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 
αξιολογήσεις.

Αριθμός Μετάβαση 20,00

12201
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, 
αξιολογήσεις.

Αριθμός
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
20,00

90001
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
112,00

90001
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη

Μετάβαση 112,00

90001
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης

Ισοδύναμα 
Ανθρωποέτη

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
112,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/06/2017.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

9.

10. Η ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 01/06/2017.
[η ημερομηνία προσδιορίζεται με βάση τον χρονοπρογραμματισμό του δικαιούχου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΤΔΠ και λαμβάνει
υπόψη τις προθεσμίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.]

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

Α.1. Άμεσες δαπάνες
i. Ποσό χωρίς 

ΦΠΑ
4.556.594,00 4.556.594,00 0,00

ii. ΦΠΑ 539.306,00 539.306,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 5.095.900,00 5.095.900,00 0,00

B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ
Β.4.1. Δαπάνες υπολογιζόμενες έως 15 % 

επί του συνόλου των άμεσων δαπανών 
προσωπικού 

217.600,00 217.600,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

217.600,00 217.600,00 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 5.313.500,00 5.313.500,00 0,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5.313.500,00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 5.313.500,00 €

ΑΔΑ: 6ΣΩ5465ΧΙ8-619
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12. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 0 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από Τακτικό
Π/Υ.

Για την Πράξη, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη επιλογή απλοποιημένου κόστους:

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.7, 4.8 της πρόσκλησης και τον με α/α 1 κάτωθι ειδικό ορο.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 5,313,500.00 €.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ

ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

Ε1751 2017ΣΕ17510000 Νέο Εργο ΠΔΕ NAI  5.313.500,00 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

14. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 5,313,500.00 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον

χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να

προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την πράξη τίθενται οι παρακάτω Ειδικοί Όροι :

1.	Κατά την παρακολούθηση της πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την καταχώριση των σχετικών δαπανών στο ΟΠΣ :

•	θα διενεργηθεί λεπτομερής έλεγχος των υποέργων εκτέλεσης με ίδια μέσα και της επιλεξιμότητας των δαπανών,

•	θα γίνει επανυπολογισμός του ποσού των έμμεσων δαπανών με βάση τις συμβάσεις του έκτακτου προσωπικού και τον τόπο εργασίας

τους, σύμφωνα και με σχετική απάντηση της ΕΥΘΥ (α/α 24 στα έχοντας υπόψη της Απόφασης Ένταξης της πράξης),

•	θα επανελεγχθεί/συμπληρωθεί το φυσικό αντικείμενο που περιγράφεται στο ΤΔΠ σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο που περιγράφεται

στα σχέδια των αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα και στις εγκρίσεις/γνωμοδοτήσεις/έγγραφα που συνοδεύουν το αίτημα

χρηματοδότησης ή που έχουν αποτελέσει αντικείμενο (ηλεκτρονικής) αλληλογραφίας με την ΕΥΔ, προκειμένου να μην υπάρχουν

αναντιστοιχίες.

2.	Για τις αναθέσεις και τις προμήθειες που εκτελούνται εντός της αυτεπιστασίας ο δικαιούχος της πράξης καλείται να λάβει όλα τα μέτρα

περί αποφυγής πιθανής κατάτμησης.

3.	Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ι.Γ.Μ.Ε. και θα διατίθενται δωρεάν σε όλους, χωρίς να

επιβληθούν τέλη ή τιμολογιακές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο όπως ισχύει.

4.	Τα υψηλής ποιότητας ερευνητικά αποτελέσματα (εφόσον προκύψουν) θα διατίθενται κατόπιν ανοικτών Προκηρύξεων με ελεύθερη,

καθολική, ουδέτερη και ισότιμη πρόσβαση των ενδιαφερομένων,

5.	Το ΙΓΜΕ πρέπει να τηρεί χωριστούς λογιστικούς λογαριασμούς και διασφαλίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση δεν στηρίζει άλλες

δραστηριότητες,

6.	Το Ι.Γ.Μ.Ε. έχει μικρή μόνο οικονομική δραστηριότητα, από την παροχή των υπηρεσιών (μόνο επεξεργασμένων μετα-δεδομένων και όχι

από πρωτογενή στοιχεία), η οποία είναι μικρότερη από το 3% της συνολικής δραστηριότητας του Ι.Γ.Μ.Ε. και καλύπτει μέρος μόνο από το

πραγματικό κόστος για την παροχή των υπηρεσιών αυτών,

7.	Τηρούνται τα αναφερόμενα στην με Α.Π. 49939/ΕΥΚΕ1942/13.05.2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Κρατικές ενισχύσεις και δημόσια
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χρηματοδότηση ερευνητικών οργανισμών – Ερευνητικών υποδομών».

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Ευγενία Φωτονιάτα

Συνημμένα: 

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

Κοινοποίηση: 

1.Υπουργείο Οικονομίας και Αναπτυξης, Διεύθυνση Δημοσιων Επενδύσεων, Νίκης 5-7 Αθήνα
2.Υπουργειο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (φορέας χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά)
4. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)

Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Ειδικης Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και ΤΑ
2. Γραφείο Προισταμένης ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
3. Μοναδες Α1, Α2, Β1, Δ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο δικαιούχος της πράξης «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας» αναλαμβάνει
να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη
αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα
Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης
και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της
πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης
(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα
των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που
αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,

• Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής
δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του
χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση
τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την
υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου
από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση
της απόφασης ένταξης της πράξης.

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση
που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης,
ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει
αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση
αυτεπιστασίας.

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που
αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της
πράξης.

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το
χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων
του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση
των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.
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(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο
τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata),
όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου
η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των
δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς
υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα).

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας
και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές
διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων
Δήλωσης Δαπανών.

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ)
και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.

β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα,
εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.

Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ' αποκοπή
ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.

Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή
της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή προηγείται.

Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που
παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο
δικαιούχος.

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

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

(ii) Να αποδέχοται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ
του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία
έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός
κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:

α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό

http://www.espa.gr
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σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός
τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με
συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.

Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον
821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση,
και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ) Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με
το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

δ) Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση
πινακίδων ή πλακών.

ε) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το
ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο
πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό
που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

στ) Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση
των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα
ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή
στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει
δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την
αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες
και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης δαπάνης που
δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους
περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων,
ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(ii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά ο ΕΦ).

(iii) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των
Ταμείων:

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:

• παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος

• αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

• ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να
υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦΔ) ή
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες
επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων
μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

7. Ειδικοί Όροι

ΑΔΑ: 6ΣΩ5465ΧΙ8-619



 Ευρωπαϊκή Ένωση   
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κωδικός ΟΠΣ: 5003300 (Κωδ. Απόφασης:3025) Σελίδα 11

ΑΔΑ: 6ΣΩ5465ΧΙ8-619


		2017-06-06T14:17:18+0300
	Athens




