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ΘΔΜΑ:  

Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο «Αλάπηπμε θαηλνηόκνπ εθηεηακέλνπ πζηήκαηνο Δπνπηείαο Φάζκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» κε Κσδηθό ΟΠ 5029958 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

«Αληαγσληζηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 

 

Έρνληαο ππόςε:  

 
1. Σν Ν. 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 
2014-2020» (ΦΔΚ 265/Α/23.12.2014) όπσο ηζρύεη. 
2. Σελ κε αξηζκό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Δθηειεζηηθή απόθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε νξηζκέλσλ 
ζηνηρείσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία» γηα ζηήξημε από ην Δπξσπατθό 
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ζην πιαίζην ηνπ ζηόρνπ «Δπελδύζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 
απαζρόιεζε» ζηελ Διιάδα, (CCI 2014GR16M2OP001), όπσο ηζρύεη. 
3. Σελ ππ'αξηζκ. 137675/ΔΤΘΤ1016/19.12.2018 Τπνπξγηθή Απόθαζε κε ζέκα «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ'αξηζκ. 
110427/ΔΤΘΤ1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β'3521) Τπνπξγηθήο Απόθαζεο κε ηίηιν "Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ'αξηζκ. 
81986/ΔΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΔΚΒ'1822) Τπνπξγηθήο Απόθαζεο "Δζληθνί Καλόλεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 
ΔΠΑ 2014-2020 - Έιεγρνη λνκηκόηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 από Αξρέο 
Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο πξάμεσλ» 
(ΦΔΚ5968/η.Β'31.12.2018). 
4. Σν ΠΓ 81/2019 (ΦΔΚ Α΄119) «ύζηαζε, ζπγρώλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ θαη θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ 
ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμύ Τπνπξγείσλ» θαη ηδίσο ην άξζξν 3 "πγρώλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξόηεζεο θαη Δζσηεξηθώλ ζε λέν Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζην λέν Τπνπξγείν" θαη παξ. (3) απηνύ. 
5. Σν Π.Γ. 83/2019 (ΦΔΚ Α’ 121) «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ». 
6. Σν Π.Γ. 84/2019 (ΦΔΚ Α' 123 ) "ύζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηεηώλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθώλ Σνκέσλ 
Τπνπξγείσλ" 
7. Σν Π.Γ. 40/2020 (ΦΔΚ 85/Α/15.4.2020) «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο». 
8. Σελ απόθαζε Τ6/2019 ηνπ Πξσζππνπξγνύ (ΦΔΚ 2902/Β/9.7.2019) «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τπνπξγό Δπηθξαηείαο». 
9. Σν άξ. 20 ηνπ Ν. 4623/2019 (ΦΔΚ Α’ 134/9-8-2019) «ύζηαζε Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζην Τπνπξγείν Φεθηαθήο 
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Γηαθπβέξλεζεο» 
10. Σελ ππ’ αξ. Ε/3117/2-9-2019 (ΦΔΚ Β’ 3437/11-9-19) ΤΑ «Έλαξμε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη 
Δθαξκνγήο Σνκέα Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ» 
11.   Σελ ππ’ αξηζκ. Ε/3086/29-8-19 (ΑΓΑ: 9ΧΓ5465ΥΘ0-ΟΡΦ) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ θαη Δπηθξαηείαο 
«Σνπνζέηεζε Πξντζηακέλνπ Τπεξεζίαο θαη Πξντζηακέλσλ Μνλάδσλ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Σνκέα 
Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΔΤΓ- ΣΠΔ)». 
12. Σελ ππ’ αξηζκ 98088/30-9-19 (ΦΔΚ 3780β/14-10-19) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ θαη Δπηθξαηείαο «Γηάξζξσζε 
θαη αξκνδηόηεηεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Σνκέα Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΔΤΓΔ- ΣΠΔ). 
13. Σελ ππ’ αξ. πξση. 6608/2067 Α1– 7/11/2019 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ 
4254/Β/20.11.2019), κε ηίηιν Οξηζκόο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Σνκέα Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
Δπηθνηλσληώλ (ΔΤΓΔ-ΣΠΔ) σο Δλδηάκεζνπ Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 
Καηλνηνκία» (ΔΠΑλΔΚ) θαη αλάζεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα εληαγκέλεο πξάμεηο ηνπ  
14. Σελ ΤΑ. ΓΓΟΓΤ/ΓΓΤ/1655/10-12-2019 (ΦΔΚ Β’ 4595/13-12-2019) ηνπ Τπνπξγνύ Δπηθξαηείαο «Μεηαβίβαζε δηθαηώκαηνο 
ππνγξαθήο “Με εληνιή Τπνπξγνύ” ζην Γεληθό Γξακκαηέα Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Απινύζηεπζεο Γηαδηθαζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Οξγαληθώλ Μνλάδσλ ηεο αλσηέξσ Γεληθήο Γξακκαηείαο». 
15. Σε κε Α.Π. ΔΤΓ ΔΠΑΝΔΚ 2359/369/A2/25.04.2018 (ΑΓΑ: 6Υ9Ζ465ΥΗ8-1ΦΖ) Σξνπνπνίεζε ηεο Πξόζθιεζεο γηα Τπνβνιή 
Πξνηάζεσλ (Κσδ. Πξόζθιεζεο 079) κε ηίηιν "Αλάπηπμε θαηλνηόκνπ εθηεηακέλνπ πζηήκαηνο Δπνπηείαο Φάζκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ" 
16. Σε κε Α.Π. ΔΤΓ ΔΠΑΝΔΚ 6830/1203/Α2/Α2/25/10/2018 (ΑΓΑ: ΧΑΔΝ465ΥΗ8-ΤΡΖ) απόθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε 
θαηλνηόκνπ εθηεηακέλνπ πζηήκαηνο Δπνπηείαο Φάζκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθώλ 
επηθνηλσληώλ» κε Κσδηθό ΟΠ 5029958 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αληαγσληζηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 
2014-2020» , όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 
17.   Σελ κε αξ. πξση. 531/01-04-2021 δηαηύπσζε ζεηηθήο γλώκεο ηεο ΔΤΓΔ-ΣΠΔ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Ννκηθήο Γέζκεπζεο γηα ην 
Τπνέξγν «Πξνκήζεηα Τπεξειαθξεηώλ Γεθηώλ Δπνπηείαο Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ-Αξρηθό Τ/Δ 2, Σκήκα 1» Α/Α 8 ηεο Πξάμεο 
«Αλάπηπμε θαηλνηόκνπ εθηεηακέλνπ πζηήκαηνο Δπνπηείαο Φάζκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ ηνπ ηνκέα 
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» κε θσδηθό ΟΠ «5029958», ε νπνία επηζύξεη ηξνπνπνηήζεηο ζην νηθνλνκηθό αληηθείκελν θαη ζηα 
παξαδνηέα ηεο απόθαζεο έληαμεο ηεο Πξάμεο 
18.   Σελ κε αξ. πξση. 532/01-04-2021 δηαηύπσζε ζεηηθήο γλώκεο ηεο ΔΤΓΔ-ΣΠΔ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Ννκηθήο Γέζκεπζεο γηα ην 
Τπνέξγν «Πξνκήζεηα Τπεξειαθξεηώλ Γεθηώλ Δπνπηείαο Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ-Αξρηθό Τ/Δ 2, Σκήκα 2» Α/Α 9 ηεο Πξάμεο 
«Αλάπηπμε θαηλνηόκνπ εθηεηακέλνπ πζηήκαηνο Δπνπηείαο Φάζκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ ηνπ ηνκέα 
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» κε θσδηθό ΟΠ «5029958», ε νπνία επηζύξεη ηξνπνπνηήζεηο ζην νηθνλνκηθό αληηθείκελν θαη ζηα 
παξαδνηέα ηεο απόθαζεο έληαμεο ηεο Πξάμεο 
19.   Σελ κε αξ. πξση. 706/22-04-2021 δηαηύπσζε ζεηηθήο γλώκεο ηεο ΔΤΓΔ-ΣΠΔ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Ννκηθήο Γέζκεπζεο γηα ην 
Τπνέξγν « Πξνκήζεηα Φνξεηώλ Φαζκαηηθώλ Αλαιπηώλ-Αξρηθό Τ/Δ 3, Σκήκα 1» Α/Α 10 ηεο Πξάμεο «Αλάπηπμε θαηλνηόκνπ εθηεηακέλνπ 
πζηήκαηνο Δπνπηείαο Φάζκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» κε θσδηθό 
ΟΠ «5029958», ε νπνία επηζύξεη ηξνπνπνηήζεηο ζην νηθνλνκηθό αληηθείκελν θαη ζηα παξαδνηέα ηεο απόθαζεο έληαμεο ηεο Πξάμεο 
20.   Σελ κε αξ. πξση, 533/1-4-2021 δηαηύπσζε ζεηηθήο γλώκεο ηεο ΔΤΓΔ-ΣΠΔ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Ννκηθήο Γέζκεπζεο γηα ην 
Τπνέξγν «Πξνκήζεηα Φνξεηώλ Φαζκαηηθώλ Αλαιπηώλ-Αξρηθό Τ/Δ 3, Σκήκα 2» ΑΑ 11 ηεο Πξάμεο «Αλάπηπμε θαηλνηόκνπ εθηεηακέλνπ 
πζηήκαηνο Δπνπηείαο Φάζκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» κε θσδηθό 
ΟΠ «5029958», ε νπνία επηζύξεη ηξνπνπνηήζεηο ζην νηθνλνκηθό αληηθείκελν θαη ζηα παξαδνηέα ηεο απόθαζεο έληαμεο ηεο Πξάμεο 
21. Σν κε ID: 179194 - 26/4/2021 - ώξα: 16:20 Σερληθό Γειηίν Πξάμεο ηνπ Γηθαηνύρνπ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη 
Σαρπδξνκείσλ πξνο ηελ ΔΤΓΔ - ΣΠΔ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξάμεο κε Κσδηθό ΟΠ 5029958 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 
"Αληαγσληζηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020", ην νπνίν ειέγρζεθε από ηελ ΔΤΓΔ - ΣΠΔ ζηηο 26/4/2021 - ώξα: 
16:42 
22.  Σελ κε Α.Π. 734/27-04-2021 Δηζήγεζε Σξνπνπνίεζεο Απόθαζεο Έληαμεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΔΤΓΔ - ΣΠΔ 
23.   Σελ πξόνδν ησλ πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο Πξάμεο, όπσο απηά απνηππώλνληαη ζην ΟΠ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
δηαπηζηώζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο Πξάμεο 

 
 

Αποθαζίζει  

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο «Αλάπηπμε θαηλνηόκνπ εθηεηακέλνπ πζηήκαηνο Δπνπηείαο Φάζκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» σο εμήο: 

ΔΠΙΜΔΡΙΜΟ ΠΡΑΞΗ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ / ΑΞΟΝΔ 

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ Καηηγοπία πεπιθέπειαρ Δπιλέξιμη δημόζια δαπάνη  

1 - Αληαγσληζηηθόηεηα 
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 
Καηλνηνκία 

01 - Αλάπηπμε 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε 
Σνκεαθέο πξνηεξαηόηεηεο 

Ληγόηεξν αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

19.128.843,49  

1 - Αληαγσληζηηθόηεηα 
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 
Καηλνηνκία 

01 - Αλάπηπμε 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε 
Σνκεαθέο πξνηεξαηόηεηεο 

Μεηάβαζε 3.716.893,07  

1 - Αληαγσληζηηθόηεηα 
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 
Καηλνηνκία 

01 - Αλάπηπμε 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε 
Σνκεαθέο πξνηεξαηόηεηεο 

Πεξηζζόηεξν αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

5.591.973,38  

1 - Αληαγσληζηηθόηεηα 
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 
Καηλνηνκία 

01 - Αλάπηπμε 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε 
Σνκεαθέο πξνηεξαηόηεηεο 
(ηεξεά Διιάδα, Νόηην Αηγαίν) 

Μεηάβαζε 810.518,59  

1 - Αληαγσληζηηθόηεηα 
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 
Καηλνηνκία 

01 - Αλάπηπμε 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε 
Σνκεαθέο πξνηεξαηόηεηεο 

Πεξηζζόηεξν αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

995.002,29  
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(ηεξεά Διιάδα, Νόηην Αηγαίν) 

Ζ πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ). 

 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΑΞΗ 

1.Κωδικόρ Ππάξηρ/MIS (ΟΠ):  5029958 

2.Γικαιούσορ: 
ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΧΝ 
(ΔΔΣΣ) 

3.Κωδικόρ Γικαιούσος: 1110102 

4.Φςζικό ανηικείμενο ηηρ ππάξηρ:  
Σν θπζηθό αληηθείκελν ηεο Πξάμεο ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ζηελ ρώξα καο ελόο ηερλνινγηθά θαηλνηόκνπ, ζύγρξνλνπ θαη 
γεσγξαθηθά εθηεηακέλνπ πζηήκαηνο Δπνπηείαο Φάζκαηνο (εθεμήο ΔΦΔ), ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο πθηζηάκελεο, αιιά θαη 
αλακελόκελεο απαηηήζεηο ζηήξημεο θαη πξνώζεζεο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 
ηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία ρξόληα, παξαηεξείηαη ξαγδαία αύμεζε ηεο δήηεζεο θαη ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε 
αζύξκαησλ δηθηύσλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ηάζε πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ηα επόκελα ρξόληα ιόγσ, θπξίσο, ηεο δηαθαηλόκελεο 
επηθξάηεζεο ησλ δηθηύσλ παξνρήο επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ θαη ηεο αλάγθεο εμππεξέηεζεο ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ ηνπ (εηαηξηθνύ / 
νηθηαθνύ) θαηαλαισηή ζε νπνηνδήπνηε γεσγξαθηθό ζεκείν εθηπιίζζεηαη ε νηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή / 
πξνζσπηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα. Οη επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην θάζκα ζπρλνηήησλ γηα ηελ 
παξνρή πξόζβαζεο ζε (επξπδσληθά) δίθηπα θαη ππεξεζίεο απαηηνύλ αθελόο ηελ ηαρεία, δηαθαλή θαη ηζόηηκε δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ 
εθρώξεζεο θάζκαηνο θαη αθεηέξνπ ηελ απνπζία παξεκβνιώλ ζηηο ζπρλόηεηεο πνπ ηνπο έρνπλ εθρσξεζεί ώζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε 
απνδνηηθή (απξόζθνπηε θαη αδηάιεηπηε) αμηνπνίεζε ηνπο. Δπηπιένλ, ην λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ ςεθηαθή ηειενπηηθή θαη ςεθηαθή 
ξαδηνθσληθή επξπεθπνκπή δεκηνπξγεί λέεο αλάγθεο γηα απνηειεζκαηηθή επνπηεία ηνπ θάζκαηνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηελ 
δηαζθάιηζε ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. 
 
Γείηε πεξηζζόηεξα ζην ζπλεκκέλν ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΠΡΑΞΖ. 

5. Παπαδοηέα ππάξηρ:  
 ύκθσλα θαη κε ηα αλαθεξόκελα παξαπάλσ, ε ΔΔΣΣ έρεη, θαηαξράο, θαηαιήμεη (ελδεηθηηθά) ζηα εμήο Παξαδνηέα αλά Τπνέξγν: 
> Τπνέξγν 1 - Πξνκήζεηα Μεηαθεξόκελσλ πζηεκάησλ Ραδηνγσληνκέηξεζεο ζε ζπλδπαζκό κε Γέθηεο Δπνπηείαο Φάζκαηνο 
Ραδηνζπρλνηήησλ 
Δλδεηθηηθά Παξαδνηέα είλαη ηα αθόινπζα: 
- Δμνπιηζκόο (Λίζηεο Τιηθνύ θαη Λνγηζκηθνύ κε ηα ζρεηηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα) 
- Κείκελα δνθηκώλ απνδνρήο  
- Απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ απνδνρήο  
- Σειηθό ζρέδην εθπαίδεπζεο 
- Τιηθό εθπαίδεπζεο 
- Δγρεηξίδηα ζπληήξεζεο πξώηνπ επηπέδνπ 
- Δθπαίδεπζε ρξεζηώλ ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
 
> Τπνέξγν 2 - Πξνκήζεηα Τπεξειαθξεηώλ Γεθηώλ Δπνπηείαο  Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ 
Σν αξρηθό Τ/Δ 2, σο θπζηθό θαη σο νηθνλνκηθό αληηθείκελν, ππνθαηαζηάζεθε αζξνηζηηθά, από ην θπζηθό θαη ην νηθνλνκηθό αληηθείκελν ησλ 
δύν λέσλ Τ/Δ 8 θαη 9, ιόγσ ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζε δύν LOTs. 
 
> Τπνέξγν 3 - Πξνκήζεηα Φνξεηώλ Φαζκαηηθώλ Αλαιπηώλ 
Σν αξρηθό Τ/Δ 3, σο θπζηθό θαη σο νηθνλνκηθό αληηθείκελν, ππνθαηαζηάζεθε αζξνηζηηθά, από ην θπζηθό θαη ην νηθνλνκηθό αληηθείκελν ησλ 
δύν λέσλ Τ/Δ 10 θαη 11, ιόγσ ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζε δύν LOTs. 
 
Γείηε πεξηζζόηεξα ζην ζπλεκκέλν ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΠΡΑΞΖ. 

 

  

6. ΓΔΙΚΣΔ ΔΚΡΟΧΝ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΓΔΙΚΣΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ  

08203 
ύζηεκα Δπνπηείαο Φάζκαηνο 
Ραδηνζπρλνηήησλ 

Αξηζκόο Μεηάβαζε 0,15 

08203 
ύζηεκα Δπνπηείαο Φάζκαηνο 
Ραδηνζπρλνηήησλ 

Αξηζκόο 
Ληγόηεξν 

αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

0,63 

08203 
ύζηεκα Δπνπηείαο Φάζκαηνο 
Ραδηνζπρλνηήησλ 

Αξηζκόο 
Πεξηζζόηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

0,22 

90001 
ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ  ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

Ηζνδύλακα 
Αλζξσπνέηε 

Ληγόηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

16,44 

90001 
ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ  ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

Ηζνδύλακα 
Αλζξσπνέηε 

Πεξηζζόηεξν 
αλεπηπγκέλεο 
πεξηθέξεηεο 

5,66 

90001 
ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ  ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

Ηζνδύλακα 
Αλζξσπνέηε 

Μεηάβαζε 3,89 

  

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
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7. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Πξάμεο νξίδεηαη ε 30/07/2020. 
 
8. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο Πξάμεο νξίδεηαη ε 31/12/2023.  
 

 
 

9. Ζ αλάιεςε ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο ηνπ πξώηνπ θύξηνπ ππνέξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη έσο 17/11/2020.  
 
 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

Σξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο ιόγσ άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηα Τ/Δ 8, 9, 10 θαη 11. 
 
Ζ Πξάμε ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηα εμήο ζεκεία: 
α) θπζηθό αληηθείκελν, 
β) νηθνλνκηθό αληηθείκελν,  
γ) παξαδνηέα 
δ) εκεξνκελία ιήμεο 
  

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΓΑΠΑΝΖ 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ 
ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

A. ΓΑΠΑΝΔ ΒΑΔΙ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΧN 

 Α.1. Άκεζεο δαπάλεο 

i. Πνζό ρσξίο 
ΦΠΑ 

24.389.702,27 24.389.702,27 

ii. ΦΠΑ 5.853.528,54 5.853.528,54  

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ  ΜΔ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ 30.243.230,81 30.243.230,81  

ΤΝΟΛΑ  30.243.230,81 30.243.230,81 

 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  30.243.230,81 

ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  5.325,99 

ΜΗ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  0,00  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΑΞΗ 30.248.556,80 

 

 
 

10. Ζ επηιέμηκε δεκόζηα δαπάλε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζηήξημεο ηεο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 30.243.230,81 € 
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Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 
 

11. Η δημόζια δαπάνη ηης πράξης πνπ πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ανέρχεηαι ζε  30.243.230,81 €  

Ζ δεκόζηα δαπάλε ηεο πξάμεο επηκεξίδεηαη σο αθνινύζσο:  

 

 

ΤΛΛΟΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΠΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝ/ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΑΝ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΧΓ. Α 
ΚΧΓ. ΠΡΑΞΗΑ 

(ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΝΑΡΙΘΜΟΤ)* 

ΠΡΟΣΑΗ ΔΓΓΡΑΦΗ 

ΔΝΔΡΓΟ 
ΔΝΑΡΙΘΜΟ 

(που συνεχίζει 
να πληπώνει 
την ππάξη) 

Π/Τ ΤΠΟΔΡΓΧΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣ

ΙΚΧΝ ΔΝΔΡΓΙΧΝ 
ΤΝΟΛΟ Π/Τ 

Δ1631 2018Δ16310003  NAI 0,00  30.243.230,81  

 
 

* Ο θσδηθόο ελαξίζκνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Α από ηνλ Τπνπξγό.  

 

15. Σν επηιέμηκν πνζό  δεκόζηαο δαπάλεο, ε νπνία πξνηείλεηαη γηα εγγξαθή ζην ΠΓΔ αλέξρεηαη ζε 30.243.230,81 €.  

 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Ο δηθαηνύρνο ππνρξενύηαη λα ηεξήζεη ηνπο όξνπο ηεο απόθαζεο έληαμεο θαη λα πινπνηήζεη ηελ πξάμε, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηνλ 

ρξνληθό πξνγξακκαηηζκό απηήο, θαζώο θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Η, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο απόθαζεο έληαμεο.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο πξάμεο απνθιίλεη από ηνπο όξνπο ηεο απόθαζεο έληαμεο, ε  ΓΑ επαλεμεηάδεη ηελ πξάμε θαη κπνξεί λα 

πξνβεί ζηελ αλάθιεζε ηεο απόθαζεο έληαμήο ηεο. 

ε έθδνζε ησλ κε αξ. πξση. 531/01-04-2021, 532/01-04-2021, 706/22-04-2021 θαη 533/01-04-2021 απνθάζεσλ δηαηύπσζεο ζεηηθήο γλώκεο 

ηεο ΔΤΓΔ-ΣΠΔ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Ννκηθήο Γέζκεπζεο ησλ Τ/Δ8, Τ/Δ9, Τ/Δ10 θαη Τ/Δ11 ηεο Πξάμεο πξνθεηκέλνπ λα αζθεζνύλ ηα 

δηθαηώκαηα πξναίξεζεο επηζύξεη ηξνπνπνηήζεηο ζην νηθνλνκηθό αληηθείκελν, ζηα παξαδνηέα ηεο απόθαζεο έληαμεο θαζώο θαη ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο.  

 

 

ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ  
Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ  

ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ  
 
 
 
 

ΛΔΧΝΙΓΑ ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ 
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Πίνακαρ Αποδεκηών:  

 

ςνημμένα:  

Παξάξηεκα Η : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Απόθαζεο Έληαμεο  

Κοινοποίηζη:  

1.    Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, Γηεύζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, Νίθεο 5-7, Αζήλα (θνηλνπνηείηαη 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ ΔΠΑ)   
2.    Δζληθή Αξρή πληνληζκνύ ΔΠΑ (θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ ΔΠΑ)  

 

Δζωηεπική διανομή:  
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ 

Ο δηθαηνύρνο ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε θαηλνηόκνπ εθηεηακέλνπ πζηήκαηνο Δπνπηείαο Φάζκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
κέζσ ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ» αλαιακβάλεη λα ηεξήζεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο :  

1. ΣΗΡΗΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ 

(i) Να ηεξεί ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη ηδίσο όζνλ αθνξά ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, ηε 

αεηθόξν αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο εληζρύζεηο, ηελ ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ηε κε δηάθξηζε θαη ηελ πξνζβαζηκόηεηα 

Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο. 

2. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ 

(i) Να ηεξεί ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ επί κέξνπο ππνέξγσλ θαη ηδίσο ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα αλάζεζεο θαη 

νινθιήξσζεο ησλ ππνέξγσλ πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ελεξγεηώλ θαη αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ θύξησλ ππνέξγσλ ηεο πξάμεο, 

όπσο απηά απνηππώλνληαη ζηελ απόθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο. 

Σπρόλ ππεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ ππνέξγσλ πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ελεξγεηώλ, όπσο απηό 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ απόθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο, επηθέξεη ηελ απηνδίθαηε αλάθιεζε ηεο απόθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο (δειαδή 

ε πξάμε απεληάζζεηαη από ην ΔΠ). 

Σηιρ πεπιπηώζειρ ππάξεων με ςποέπγα πποπαπαζκεςαζηικών ςποέπγων ε εγγπαθή ηος πποϋπολογιζμού ηοςρ γίνεηαι ζε δύο 

θάζειρ. Σηεν ππώηε θάζε εγγπάθεηαι ζηο ΠΔΕ ο πποϋπολογιζμόρ ηων πποπαπαζκεςαζηικών ενεπγειών. Εθόζον, ηα ςποέπγα ηων 

πποπαπαζκεςαζηικών ενεπγειών ολοκλεπώνονηαι ενηόρ ηος σπονοδιαγπάμμαηορ, ο πποϋπολογιζμόρ ηερ ππάξερ πος ανηιζηοισεί 

ζηα κύπια ςποέπγα εγγπάθεηαι ζηο ΠΔΕ, μεηά από ζσεηικό αίηεμα ηερ ΔΑ ή ηος ΕΦ  ππορ ηε ΔΔΕ. πλεπώο,  

 Ζ αλάιεςε ηεο θύξηαο λνκηθήο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ηεο πξώηεο λνκηθήο δέζκεπζεο 
ηνπ θύξηνπ ππνέξγνπ πνπ νξίδεηαη ζην ζεκείν10 ηεο Απόθαζεο Έληαμεο. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο απηνύ ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ 
ε Απόθαζε Έληαμεο ζα αλαθιεζεί κεηά από πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή ηεο ΓΑ θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηξηώλ κελώλ. Ζ 
παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρύεη κε ηελ επηθύιαμε δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξάμεο ή ιόγσ αλσηέξαο βίαο. 

Τπεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ θύξησλ ππνέξγσλ δύλαληαη λα επηθέξνπλ ηελ επηηήξεζε ηνπ δηθαηνύρνπ 

από ηε ΓΑ θαη ηελ επηβνιή ζην δηθαηνύρν ιήςεο δηνξζσηηθώλ κέηξσλ εληόο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηώλ, αιιά θαη ηελ αλάθιεζε 

ηεο απόθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο. 

(ii) Να δηαζθαιίδεη ην ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηεο πξάμεο, ιακβάλνληαο όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ην ζθνπό απηό, κε βάζε ην 
θαλνληζηηθό πιαίζην ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην δηθαηνύρν απηήο. 

(iii) Να ιακβάλεη έγθξηζε από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ) γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, 

αλάζεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Σηιρ πεπιπηώζειρ ππάξεων πος εκηελούνηαι με ίδια μέζα, ν δηθαηνύρνο 

ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζρέδην απόθαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ίδηα κέζα πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ, θαη λα ππνβάιιεη 

αίηεκα εμέηαζεο γηα ηξνπνπνηήζεηο απηήο. Σηιρ πεπιπηώζειρ απσαιολογικών έπγων, ν δηθαηνύρνο θνηλνπνηεί ηελ απόθαζε 

απηεπηζηαζίαο. 

(iv) Να ελεκεξώλεη έγθαηξα ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ) ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο πξάμεο, ηδηαίηεξα 

ζε όηη αθνξά ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο θαη λα απνζηέιιεη όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζηε 

θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

θαη ειέγρνπ. 

(v) Να πξαγκαηνπνηεί όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ  πζηήκαηνο ΟΠ – 

ΔΠΑ  κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ηεο πξάμεο πνπ πινπνηεί θαη εηδηθόηεξα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

πινπνίεζεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ  παξαθνινύζεζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ 

θαη ησλ δεηθηώλ, ηηο επαιεζεύζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ αμηνιόγεζε πξάμεσλ θαη γεληθόηεξα ηε  δηαδξνκή ειέγρνπ ηεο πξάμεο. 

(vi) Να δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηόηεηα θαη πιεξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη ζην ΟΠ - ΔΠΑ,  ζύκθσλα κε ην ρξνληθό 

πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα πξαγκαηνπνηεί δηαζύλδεζε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ηνπ κε ην 

ΟΠ– ΔΠΑ  γηα ηελ απηόκαηε ππνβνιή ζηνηρείσλ, εθόζνλ απαηηείηαη. 

(vii) Να εθαξκόδεη ην Δληαίν ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο Γεηθηώλ ΔΠΑ, αλάινγα κε ην επίπεδν εκπινθήο ηνπ ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ 

δεηθηώλ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο πξάμεο. 

(viii) Γηα πξάμεηο ΔΚΣ, ν δηθαηνύρνο ππνρξενύηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλν ζύζηεκα (είηε ηνπ θνξέα ηνπ είηε λα έρεη πξόζβαζε ζε 

άιιν ηνπηθό ή θεληξηθό ζύζηεκα) ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη κεηαβίβαζεο δεδνκέλσλ ζπκκεηερόλησλ (microdata), 

όπνπ απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ αθελόο λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα θαη επάξθεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη αθεηέξνπ ε 

έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ΟΠ – ΔΠΑ κε ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία. 
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Οη δηθαηνύρνη έρνπλ ηελ επζύλε γηα  ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ δεηθηώλ θαη ησλ δεδνκέλσλ 

κεκνλσκέλσλ ζπκκεηερόλησλ (microdata) θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ζπιινγή ηνπο δηελεξγείηαη από ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ή 

παξόρνπο ησλ πξάμεσλ (π.ρ. Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Γνκέο θξνληίδαο παηδηώλ θα). 

3.  ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΡΑΞΗ 
(i) Να ιεηηνπξγεί κεραληζκό πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθό έιεγρν ηεο πνηόηεηαο 

θαη πνζόηεηαο ησλ πιηθώλ, ησλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ ηειηθνύ παξαδνηένπ απνηειέζκαηνο, θαζώο θαη λα εθαξκόδεη εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ πιεξσκώλ, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηε λνκηκόηεηα θαη θαλνληθόηεηά ηνπο. 

(ii) Να ηεξεί μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνύληαη όιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνύλ πιήξσο πξνο 

ηηο δαπάλεο πνπ δειώλνληαη ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π ή ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα, κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο 

Γαπαλώλ. 

(iii) Να ππνβάιιεη (εθόζνλ απαηηείηαη από ηε θύζε ηνπ έξγνπ) ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. (ή ελαιιαθηηθά ζηνλ ΔΦ) θαη 

ζηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο 

α) ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνύκελνπο ηόθνπο από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πόξσλ. 

β) επηθαηξνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θαζαξώλ εζόδσλ γηα ηα έξγα πνπ παξάγνπλ έζνδα, 

εθόζνλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θαζαξώλ εζόδσλ εθαξκόδεηαη ε ελ ιόγσ κέζνδνο. 

ηελ πεξίπησζε πξάμεο / έξγνπ όπνπ ν ππνινγηζκόο ησλ θαζαξώλ εζόδσλ ηνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηνπ θαη’ απνθνπή 

πνζνζηό (flat rate) δελ απαηηείηαη λα γίλεη θάπνηα πξνζαξκνγή ζην πνζνζηό ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξάμεο ζηελ ηειηθή αίηεζε 

πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν δηθαηνύρνο. 

ηελ πεξίπησζε πξάμεο / έξγνπ πνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηή ε εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε ησλ εζόδσλ, ν δηθαηνύρνο 

ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη εηεζίσο ζηνηρεία γηα ηα θαζαξά έζνδα ηεο πξάμεο γηα πεξίνδν ηξηώλ εηώλ από ηελ νινθιήξσζή 

ηεο έσο ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ ΔΠ, αλαιόγσο κε ην πνηα ρξνληθή ζηηγκή πξνεγείηαη. 

ηελ πεξίπησζε πξάμεο, ε νπνία παξάγεη άκεζα έζνδα κόλν θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο, ηα νπνία σζηόζν δελ ειήθζεζαλ 

ππόςε θαηά ην ρξόλν έγθξηζεο ηεο πξάμεο, ε επηιέμηκε δαπάλε ηεο πξάμεο κεηώλεηαη θαηά ηα θαζαξά έζνδα πνπ 

παξήρζεζαλ άκεζα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, ην αξγόηεξν θαηά ηελ αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο πνπ ππνβάιιεη ν 

δηθαηνύρνο. 

4. ΔΠΙΚΔΦΔΙ – ΔΠΑΛΗΘΔΤΔΙ – ΔΛΔΓΥΟΙ 
(i) Να ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθόζνλ δεηεζνύλ, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξάμεο θαη γηα όζν ρξόλν ν δηθαηνύρνο ππνρξενύηαη γηα 

ηελ ηήξεζή ηνπο, όια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., Αξρή 

Πηζηνπνίεζεο, Αξρή Διέγρνπ, Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη ζε όια ηα ειεγθηηθά όξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

(ii) Να απνδέρνληαη επηηόπηνπο ειέγρνπο από όια ηα αξκόδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά όξγαλα, ηόζν ζηελ έδξα ηνπο, όζν θαη 

ζηνπο ρώξνπο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξάμεο, εθόζνλ δεηεζνύλ. 

5. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
(i) Να απνδέρεηαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην θαηάινγν ησλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Π. πνπ δεκνζηνπνηεί ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. 

(ή ελαιιαθηηθά ν ΔΦ), ζηε δηαδηθηπαθή πύιε www.espa.gr, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 115 θαη ζην Παξάξηεκα ΥΗΗ ηνπ Καλ. 

1303/2013, θαη ζην νπνίν αλαθέξνληαη: ε νλνκαζία ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ηεο πξάμεο, ζύλνςε ηεο πξάμεο, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

πξάμεο, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξάμεο, ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε, πνζνζηό ζπγρξεκαηνδόηεζεο, ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, ή 

άιιε θαηάιιειε έλδεημε ηεο ηνπνζεζίαο, ρώξα, νλνκαζία ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο ηεο πξάμεο. 

(ii) Να ιακβάλεη όια ηα κέηξα πιεξνθόξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα XII ηνπ Καλνληζκνύ 1303/2013 θαη εηδηθόηεξα: 

α)  Να αλαξηά πξνζσξηλή πηλαθίδα, ζεκαληηθνύ κεγέζνπο, ζην εξγνηάμην ησλ έξγσλ ππνδνκήο ή θαηαζθεπώλ ζε νξαηό ζεκείν 

από ην θνηλό, κε ζπλνιηθή δεκόζηα δαπάλε άλσ ησλ 500.000 επξώ, θαηά ηε θάζε πινπνίεζήο ηνπο. 

β)  Να ηνπνζεηεί κόληκε αλακλεζηηθή πιάθα ή πηλαθίδα ζεκαληηθνύ κεγέζνπο, ζε ζεκείν εύθνια νξαηό από ην θνηλό, εληόο 

ηξηώλ κελώλ από ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ππνδνκήο ή θαηαζθεπώλ ή αγνξάο θπζηθνύ (ελζώκαηνπ) αληηθεηκέλνπ, κε 

ζπλνιηθή δεκόζηα δαπάλε άλσ ησλ 500.000 επξώ. 

Οη αλακλεζηηθέο πιάθεο ή πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη ζύκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ 

821/2014, αλαγξάθνπλ ηελ νλνκαζία θαη ηνλ θύξην ζηόρν ηνπ, ην έκβιεκα ηεο έλσζεο καδί κε ηελ αλαθνξά ζηελ Έλσζε, θαη 

ην Σακείν ή ηα Σακεία πνπ ζηεξίδνπλ ην έξγν. 

γ)  Να ιεηηνπξγεί δηαδηθηπαθό ηόπν, ζηνλ νπνίν ζα αλαξηά ζηνηρεία ηεο πξάμεο, όπσο ζύληνκε πεξηγξαθή, αλάινγεο κε ην 

επίπεδν ηεο ζηήξημεο, ζηόρνη θαη απνηειέζκαηα, επηζεκαίλνληαο ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε από ηελ Έλσζε. 

δ)  Να ηνπνζεηεί αθίζεο κε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξάμε, ζε πξάμεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε πηλαθίδσλ ή 

πιαθώλ. 

http://www.espa.gr/
ΑΔΑ: 6ΘΤΖ46ΜΠΥΓ-Α3Ω



 
 Δπξσπατθή Έλσζε  

    

  

  
 

Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) 
Κσδηθόο ΟΠ: 5029958 (Κσδ. Απόθαζεο:5897) ειίδα 9 

 

ε)  Να ελεκεξώλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΔΚΣ, θαη θαηά πεξίπησζε από ην ΔΣΠΑ ή 

Σακείν πλνρήο, ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζή ηεο από ην ΔΚΣ, ή ην ΔΣΠΑ ή ην Σ.. θαη ηελ πινπνίεζή ηεο ζην πιαίζην 

επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο. Ζ ελ ιόγσ ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε έγγξαθν ή άιιν πηζηνπνηεηηθό πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή παξάγνληαη ζην πιαίζην απηό. 

ζη)  Να εμαζθαιίδεη όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε πξάμεηο πνπ πινπνηνύληαη ζην πιαίζην ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρόιεζε ησλ 

Νέσλ (ΠΑΝ) είλαη εηδηθά ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ΠΑΝ πνπ παξέρεηαη από ηνπο πόξνπο ηνπ ΔΚΣ θαη ηα εηδηθά 

θνλδύιηα γηα ηελ ΠΑΝ. Κάζε έγγξαθν πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε κηαο πξάμεο θαη ην νπνίν απεπζύλεηαη ζην θνηλό ή ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζπκκεηνρήο ή άιισλ πηζηνπνηεηηθώλ, πεξηιακβάλεη δήισζε 

όηη ε πξάμε ππνζηεξίρζεθε ζην πιαίζην ηεο ΠΑΝ. 

6. ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 

(i) Να ηεξεί θαη λα ελεκεξώλεη θάθειν πξάμεο κε όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο έσο ηελ νινθιήξσζε, ηελ 
απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. ην θάθειν ηεο πξάμεο λα ηεξνύληαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη 
ηνπο ινγηζηηθνύο ειέγρνπο γηα δηάζηεκα δύν (2) εηώλ, από ηελ 31 Γεθεκβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκώλ ζηνπο 
νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο νινθιεξσκέλεο πξάμεο. Ζ ΓΑ ελεκεξώλεη ηνλ δηθαηνύρν γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
ηεο πεξηόδνπ δηαζεζηκόηεηαο ησλ εγγξάθσλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 
δηαηεξνύληαη είηε ππό ηε κνξθή πξσηνηύπσλ, ή επηθαηξνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ πξσηνηύπσλ ή ζε θνηλώο απνδεθηνύο θνξείο 
δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθώλ εθδόζεσλ ησλ πξσηόηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κόλν ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή. 

(ii) Να θνηλνπνηεί ζηελ αξκόδηα Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ζηνλ ΔΦ) ην έληππν Δ.Η.1_6 «Καηάζηαζε ηήξεζεο 
θαθέινπ Πξάμεο», ζην νπνίν, κεηαμύ άιισλ, θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο θαη ε δηεύζπλζε ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο 
ηεξνύληαη ζηνηρεία θαη έγγξαθα, θαζώο θαη ε κνξθή ππό ηελ νπνία ζα ηεξνύληαη, ην αξγόηεξν κε ηελ ππνβνιή ηνπ πξώηνπ Γειηίνπ 
Γήισζεο Γαπάλεο. 

(iii) Να ηεξεί εηδηθόηεξνπο όξνπο ή πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη από ην εηδηθό ζεζκηθό πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ή πνπ ηίζεληαη από 
ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ). 

(iv) Να ηεξεί ηηο αθόινπζεο καθξνρξόληεο δεζκεύζεηο, πξνθεηκέλνπ νη πξάμεηο λα δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ 
Σακείσλ: 

α) Γηα πξάμεηο επέλδπζεο ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή επέλδπζε, εληόο πέληε (5) εηώλ από ηελ ηειηθή πιεξσκή ή εληόο ηεο 
πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηνπο θαλόλεο πεξί θξαηηθώλ εληζρύζεσλ λα κελ επέιζεη: 

 παύζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο εθηόο ηεο πεξηνρήο πξνγξάκκαηνο 

 αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο ελόο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη ζε κηα εηαηξεία ή δεκόζην νξγαληζκό 
αδηθαηνιόγεην πιενλέθηεκα 

 νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θύζε, ηνπο ζηόρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ όξσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 
ππνλνκεύζνπλ ηνπο αξρηθνύο ζηόρνπο. 

β) Άιιεο καθξνρξόληεο δεζκεύζεηο πνπ νξίδνληαη από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ) ή 
θαζνξίδνληαη από ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξάμε. 

 
  
Ζ ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεώζεσλ επηβεβαηώλνληαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, κε δηνηθεηηθέο ή θαη επηηόπηεο 
επαιεζεύζεηο από ηελ Γ.Α. ή ηνλ ΔΦ. (Σηεν πεπίπηωζε πος ε ςποσπέωζε ηήπεζερ ηων μακποσπονίων δεζμεύζεων μεηαβιβάδεηαι 
ζε άλλο θοπέα, αςηόρ πποζδιοπίδεηαι και ε ςποσπέωζε αθοπά αςηόν ηον θοπέα). 
 

7. Διδικοί Όποι 
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