
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και  ΤΣ 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 
 

Περίληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Επιλογή ενδιάμεσου 
φορέα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (2014 – 2020)  

 

Με την με ΑΠ 6784/1509Γ/15.12.2015 (ΑΔΑ:794Σ4653Ο7-ΛΛΒ) απόφαση, 
προσκαλούνται Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και μη επιχειρηματικού σκοπού ή Ενώσεις τέτοιων προσώπων σε εκδήλωση 
ενδιαφέροντος και υποβολή προσφορών για την επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020) 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 (β) του Ν. 4314/2014. 

Αντικείμενο του έργου του ΕΦΔ είναι η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων 
διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ, υπό την εποπτεία και ευθύνη 
της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων 
Διαχειριστικής Αρχής και στη βάση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων που θα 
εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του ν. 4314/2014 και η διαχείριση των αντίστοιχων 
πόρων ενδεικτικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1 δις€ 

Οι υποψήφιοι ΕΦΔ (και σε περίπτωση Ένωσης κάθε μέλος της) πρέπει: να είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, να εκπροσωπούν οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους, κατά την έννοια της παρ β του Κανονισμού ΕΕ 240/2014, μεταξύ των 
οποίων οι εξής: αναγνωρισμένες σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο οργανώσεις 
κοινωνικών εταίρων, ιδίως διεπαγγελματικές οργανώσεις γενικού χαρακτήρα και 
τομεακές οργανώσεις, εθνικά ή περιφερειακά επιμελητήρια και επιχειρηματικές 
ενώσεις που εκπροσωπούν το γενικό συμφέρον τομέων ή κλάδων ή άλλοι παρόμοιοι 
φορείς με οργάνωση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σε περίπτωση υποψηφίου 
υφιστάμενου νομικού προσώπου οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται 
και στο πρόσωπο των εταίρων που το απαρτίζουν. 

Κάθε υποψήφιος ΕΦΔ θα πρέπει να πληροί, να τεκμηριώνει επαρκώς και να παρέχει 
εγγυήσεις, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω κριτήρια επιλογής: 

1.1. Να έχει φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητα 
του για τη διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση του έργου που θα του 
ανατεθεί,  

1.2. Να διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων,  

1.3. Να μην έχει εμπλακεί σε περιπτώσεις διαφθοράς και απάτης κατόπιν 
πορισμάτων ελέγχων ή να έχει συμμορφωθεί με τα επιβληθέντα διορθωτικά 
μέτρα.  

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στην διαδικασία, ενός 
υποψηφίου ΕΦΔ ή εταίρου του ή Μέλους υποψήφιας Ένωσης, σε περισσότερες από 
μία προσφορές (υποψήφια σχήματα) και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας.  

Απαγορεύεται η περαιτέρω μεταβίβαση εκχωρούμενων αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε 
άλλους ενδιάμεσους φορείς καθώς και η εκτέλεση εκχωρούμενων αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης από τρίτους (υπεργολάβοι). 

Θα επιλεγεί ο ΕΦΔ με την μεγαλύτερη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. 
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Στον ΕΦΔ καταβάλλονται οι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου του, λειτουργικές 
δαπάνες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, από τις πιστώσεις του έργου «Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων 
ΕΠΑΝΕΚ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (2014 - 2020) με δικαιούχο την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (κωδ 
ΟΠΣ 5000118, κωδ ΠΔΕ 2015ΣΕ11910000) και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και εθνικούς πόρους. 

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματα 
της, διατίθεται μόνον σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου, στις διευθύνσεις:  
http://www.antagonistikotita.gr και  http://www.espa.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την, είτε 
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, στο κεντρικό 
Πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56, 1ος 
όροφος, ΤΚ 115 27, Αθήνα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29.1.2016 και ώρα 
14:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Οι υποψήφιοι ΕΦΔ μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες 
ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Πρόσκλησης μέχρι και την Τετάρτη 13.1.2016, 
με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ, Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα, fax: 2107473666, e-mail: 
competitiveness@mou.gr  

Οι απαντήσεις στις διευκρινίσεις που ζητούνται θα αποστέλλονται το αργότερο μέχρι 
την Πέμπτη 21.1.2016 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους ερωτώντες και παράλληλα 
θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr).  
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