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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 

«Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης» 

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 
ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ (ΕΚΤ) 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµoσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ 22.4.2005). 

2. Το Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/ 3.12.2007), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την µε Α.Π. 1121/408∆/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚΒ 655/7.3.2012 απόφαση των Υπουργών 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 
15636/2938∆/Φ.03 /16.12.2008/ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής 
Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(ΕΥ∆ ΕΠΑΕ)”.  
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4. Το Π.∆. 117/2012 (ΦΕΚ Α΄ 202/19.10.2012) “Σύσταση, συγχώνευση και µετονοµασία 
Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων” και ιδίως το άρθρο 1 παρ 2 (δ) αυτού. 

5. Την µε Α.Π. 7682/1854∆/Φ03/4.11.2010 (ΦΕΚΒ΄1826/22.11.2010) απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον Ειδικό 
Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των 
Μονάδων της ΕΥ∆, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»”. 

6. Την µε Α.Π. 4319/1487∆/Φ04/24.08.2011(Α∆Α:4Α8ΟΦ-9ΛΞ) απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί τοποθέτησης και ανάθεσης 
καθηκόντων Προϊσταµένου της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στον Αλέξανδρο Μακρή.   

7. Τον Κανονισµό ΕΚ 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Συµβουλίου της 
5.7.2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1784/1999”, όπως ισχύει. 

8. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 
210/31.7.2006) “περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και 
την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως ισχύει. 

9. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/ 
27.12.2006) «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ 
1083/2006 του Συµβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το 
Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως ισχύει. 

10. Την µε αριθµό C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» 
(2007GR051RV001), όπως ισχύει. 

11. Τη µε Α.Π. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το µε Α.Π. 23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης 
και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τον µε Α.Π. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης & 
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Το έγγραφο της ΕΥΘΥ µε Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011 «Ενηµέρωση για 
διαδικασίες πρόληψης και αντιµετώπισης της απάτης σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα 
από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις». 

15. Την από 10-06-2010, 2η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εθνικό 
Αποθεµατικό Απροβλέπτων», µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των 
πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

16. Την υπ’ αριθµ. 19020/ΕΥΣ 2141/3.5.2011 απόφαση εκχώρησης αρµοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό 
Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα», όπως ισχύει.  

17. Την Υπουργική Απόφαση αριθµ. οικ. 55582/1933/25.07.2008 (ΦΕΚ 
1491/Β/29.07.2008) καθώς και την υπ’ αρ 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) 
ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση αυτού  που αφορά το Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, 
Αξιολόγησης, παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) 
για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης.  
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18. Το µε Α.Π. 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23.06.2009 Σχέδιο Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ που 
αφορά την εκτίµηση της απασχόλησης που δηµιουργείται κατά την υλοποίηση των 
‘Έργων (Πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 

19. Την µε Α.Π. 38590/ΟΠΣ 1140/07.09.2011 επιστολή της Ειδικής Γραµµατείας ΕΣΠΑ 
σχετικά µε την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους 
δικαιούχους µέσω του συστήµατος της ηλεκτρονικής υποβολής και υποχρεωτική 
έκδοση των εντύπων από τους φορείς διαχείρισης µέσω του ΟΠΣ. 

20. Το αριθ. πρωτ. 14611/21-09-2009 Έγγραφο Επιβεβαίωσης ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ως 
δικαιούχου ΕΣΠΑ κατά τη µεταβατική περίοδο από την ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ.  

21. Την εξειδίκευση προγραµµατισµού του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». 

22. Τον Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και Λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄163), όπως ισχύει.  

23. Τις διατάξεις του Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ 56/25-04-2010) «Ανακαθορισµός των 
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009» και ειδικότερα 
το α.4, παρ.2, εδάφιο β σύµφωνα µε το οποίο το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων έχει την «αρµοδιότητα διαµόρφωσης του εκπαιδευτικού 
πλαισίου όλων των µονάδων της ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης, της Αρχικής και Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, καθώς και 
των λοιπών µονάδων, δηµόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση». 

24. Το Π.∆. 242/30-09-1999 (ΦΕΚ 201 Α΄) «Οργανισµός Υπουργείου Εµπορικής 
Ναυτιλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

25. Το άρθρο 15 παρ 14 του N 2743/99(ΦΕΚ 211 Α/13-10-99) «Πλοία αναψυχής και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

26. Το µε Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 6488/10.12.2012 έγγραφο της Ε.Υ.∆. ΕΠΕΑΑ που αφορά στη 
µεταφορά των ενταγµένων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» έργων µε 
τίτλο «Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελµατικής πιστοποίησης» και 
δικαιούχο την ∆/νση Εκπαίδευσης Ναυτικών, στο Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ». 

27.  Τη σύµφωνη γνώµη Ε.Υ.∆. ΕΠΕΑΑ για την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης.  

 

 

ΚΑΛΕΙ 

Την ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για 
την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειµένου να ενταχθούν και 
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και 
Παροχή Επαγγελµατικής Πιστοποίησης». Η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών είναι ο 
αρµόδιος φορέας για την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης ανέργων ναυτικών 
προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Με την έναρξη  εφαρµογής 
(Φεβρουάριος ΄97) της ∆ιεθνούς Σύµβασης STCW 78/95 καθιερώνονται για πρώτη φορά 
πρότυπα εκπαίδευσης και πιστοποίησης της ικανότητας των ναυτικών. Στην 
αναθεωρηµένη ∆.Σ. περιέχονται συγκεκριµένα κριτήρια που καθορίζουν το απαιτούµενο 
επίπεδο των γνώσεων καθώς και αξιολόγηση της επαγγελµατικής ικανότητας των 
στελεχών του Εµπορικού Ναυτικού για την απόκτηση πιστοποιητικών / αποδεικτικών 
ναυτικής ικανότητας. Υπογραµµίζεται ότι µόνο οι εκπαιδευµένοι και πιστοποιηµένοι 
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σύµφωνα µε την ανωτέρω ∆.Σ. ναυτικοί θα µπορούν να αποκτήσουν επαγγελµατικά 
δικαιώµατα προκειµένου να ναυτολογηθούν επί εµπορικών πλοίων 

Ο Συνολικός Προϋπολογισµός της πρόσκλησης είναι 27.000.000 € ∆ηµόσια 
∆απάνη. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
του Άξονα 1 «Μέσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται 
τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε την 
οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης 
που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του 
εµπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο της σύγκλισης και στις 
περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου 
σύγκλισης» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων. 

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες θεµατικές 
προτεραιότητες, κατηγορίες πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα του Άξονα 
Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 

Πίνακας 1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 
ΚΩ∆.  14 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 1003 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  

Άξονας 1: 
«Μέσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του 
ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις 
συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή 
τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε την 
οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν 
αναδιάρθρωσης που προκαλείται από 
φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες 
της απελευθέρωσης του εµπορίου στις 
περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το 
στόχο της σύγκλισης και στις περιφέρειες 
που είναι επιλέξιµες για µεταβατική στήριξη 
στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης» 
 

ΚΩ∆.  01 

ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ  ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

 
Υλοποίηση Έργων και προληπτικών µέτρων 
στην αγορά εργασίας 
 

ΚΩ∆.  66 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και Παροχή 
Επαγγελµατικής Πιστοποίησης 

ΚΩ∆.  14.01.66.13.01 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

Άλλες µη κατονοµαζόµενες υπηρεσίες ΚΩ∆.  22 

1.1. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς στόχους 
των Αξόνων Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών 
δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  
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(α) Ειδικοί Στόχοι  

Ενίσχυση των προοπτικών και των διεξόδων για επαγγελµατική αποκατάσταση του 
ανθρώπινου που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων 
συµπεριλαµβανοµένου και των φυσικών καταστροφών. 

(β) ∆είκτες Παρακολούθησης  

Πίνακας 1.2 (Άξονας προτεραιότητας 01) 

 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

5034 

 
Αριθµός ανέργων που συµµετέχουν σε ενέργειες 
κατάρτισης  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

Πίνακας 1.3 (Άξονας προτεραιότητας 01) 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
5047 

Αριθµός εγγεγραµµένων ανέργων που ωφελούνται από 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και βρίσκουν/ 
παραµένουν σε θέση εργασίας 6 µήνες µετά την 
ολοκλήρωση της παρέµβασης 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

5040 
Αριθµός εγγεγραµµένων ανέργων που συµµετέχουν σε 
ενέργειες κατάρτισης και λαµβάνουν πιστοποίηση 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

501 
Θέσεις εργασίας  που δηµιουργούνται κατά την διάρκεια 
υλοποίησης της πράξης (ισοδύναµα ανθρωποέτη) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Η συγχρηµατοδοτούµενη1 δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων 
µε την παρούσα πρόσκληση κατανέµεται ενδεικτικά κατά θεµατική προτεραιότητα ή/και 
κατηγορία πράξεων ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ως 
ακολούθως: 

                                          

1  όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το 
ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής 
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Πίνακας 2.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

 
Άξονας 1: «Μέσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του 
ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις 
συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών 
κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης 
τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από 
φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της 
απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες 
που πληρούν τους όρους για το στόχο της 
σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι 
επιλέξιµες για µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του 
στόχου σύγκλισης»  
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 
Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και Παροχή 
Επαγγελµατικής Πιστοποίησης 27.000.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 27.000.000 € 

2.2 Η ΕΥ∆ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης 
δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανοµή της ανά θεµατική 
προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση 
ισχύος της πρόσκλησης ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της 
οικείας ιστοσελίδας.  

2.3 Η ΕΥ∆, µετά τη λήξη κάθε κύκλου αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, 
επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς της. 

2.4 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της 
διαθέσιµης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.  

 

3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των 
προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των 
προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία. 

3.2 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε “Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, της µε αρ. πρωτ. 
14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως ισχύει.  
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4 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή µέχρι και τις 31/12/2014. 

Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσµίας δεν θα 
γίνονται δεκτές. 

4.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.antagonistikotita.gr. 

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ).  Το Τ∆ΠΠ που θα υποβληθεί 
στο φάκελο της προτεινόµενης πράξης και θα φέρει την υπογραφή και 
σφραγίδα από τους αρµόδιους φορείς, είναι αυτό που θα παραχθεί µέσω της 
υποβολής του στην φόρµα της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ στην 
διεύθυνση http://logon.mnec.gr/ . 

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου  

(iv) Υπεύθυνη ∆ήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου) στην οποία θα 
αναφέρεται ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η 
προτεινόµενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ. 

4.3 Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του µέσω της ηλεκτρονικής 
υποβολής του ΟΠΣ και αποστέλλει συνηµµένα σε µορφή pdf όλα τα απαιτούµενα 
συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηµατοοικονοµική ανάλυση υποβάλλεται σε µορφή 
Excel. Σε περιπτώσεις που ορισµένα συνοδευτικά έγγραφα όπως µελέτες, τεύχη 
δηµοπράτησης κ.α. λόγω µεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν 
ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» το αργότερο έως 
την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Το έντυπο Τ∆ΠΠ 
που θα υποβληθεί στο φάκελο µε τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόµενης 
πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρµόδιους φορείς, θα 
πρέπει να είναι το παραγόµενο από το σύστηµα µετά από τη συµπλήρωση της 
φόρµας Τ∆ΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Τα πρωτότυπα έγγραφα της 
πρότασης υποβάλλονται και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία 
αποστολής την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. 

4.4 Το Τ∆ΠΠ πρέπει να φέρει την σύµφωνη γνώµη και υπογραφή του Φορέα 
Χρηµατοδότησης (Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου).  

5 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΕ 
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5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΕ, µε 
βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά µε 
την: 

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,   

(ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,  

(iii) σκοπιµότητα της πράξης και  

(iv) ωριµότητα της πράξης. 

Τα εξειδικευµένα κριτήρια επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι  άµεση. 

Άµεση Αξιολόγηση  

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την 
ηµεροµηνία υποβολής της στην ΕΥ∆ (χρόνος ολοκλήρωσης:15ηµέρες) 

5.3  Υπογραφή του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Μετά 
την θετική αξιολόγηση της πρότασης αποστέλλεται στον δικαιούχο σχέδιο της 
απόφασης ένταξης της πράξης µε συνηµµένα δύο αντίγραφα του συµφώνου 
αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης αποστέλλεται για λόγους 
ενηµέρωσης το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί από την αρµόδια 
ΕΥ∆. Ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ένα αντίγραφο του συµφώνου 
εντός (5) ηµερών από τη λήψη του, υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπό του 
το οποίο προσαρτάται στην απόφαση ένταξης της πράξης και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της. 

5.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων – ΕΣΠΑ (χρόνος ολοκλήρωσης: πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης του  υπογεγραµµένου Συµφώνου στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»). 

5.6 ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥ∆ του τίτλου των πράξεων που 
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της 
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της πράξης. 

 

6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

6.1 Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των 
όρων της απόφασης ένταξης» και ιδίως θα πρέπει: 

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης 
και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις 
κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση.  
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(ii) Να τηρεί τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως 
αυτά θα αποτυπωθούν στο «Σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης 
ένταξης». 

(iii) Να λαµβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για τις διαδικασίες διακήρυξης 
και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων να 
λαµβάνει προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. 

(iv) Να αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»   µηνιαία τα στοιχεία 
οικονοµικής προόδου και εξαµηνιαία  τα στοιχεία φυσικής προόδου της 
πράξης και των υποέργων της. 

(v) Ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί και να καταθέτει στοιχεία φυσικού 
αντικειµένου βάσει του Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, βάσει 
των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν 
λόγω στοιχεία αφορούν: 

- Στο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουµένων 

- Σε ηλικιακά δεδοµένα των ωφελουµένων 

- Σε δεδοµένα για τις ευάλωτες οµάδες ωφελουµένων 

- Στο µορφωτικό επίπεδο των ωφελουµένων 

(vi) Να αποδέχεται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης 
που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της 
δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 
παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(vii) Να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 
(ΕΚ) 1828/2006. 

(viii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα 
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες 
προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. 

(ix) Να τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε 
φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο 
του Ε.Π. δηλαδή κατ’ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020. 

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

(xi) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας 
οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 
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(xii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό 
θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1  Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την 
συµπλήρωση των Τ∆ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Α. 
Μελισσανίδου, τηλέφωνο 210 7450896, e-mail: alexmeli@mou.gr. 

7.2  Περαιτέρω πληροφορίες για το σύστηµα διαχείρισης των Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο 
υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στα εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες 
επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για 
την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆ΠΠ/Υ, πίνακα 
επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων 
αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) 
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.antagonistikotita.gr. Ο ανωτέρω 
δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το σύνολο των 
ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

7.3 Στη διεύθυνση http://esub.mnec.gr/esub4console/register.zul µπορείτε να 
συµπληρώσετε τα στοιχεία σας για Αίτηση ∆ηµιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη για 
την Ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης για την παρούσα πρόσκληση. 

 
    Ο Γενικός Γραµµατέας  

                                                              ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
 
 
 

     Γεώργιος Γιαννούσης 
 
Συνηµµένα:  
(i) Υπόδειγµα Αίτησης Χρηµατοδότησης 
(ii) Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και οδηγίες συµπλήρωσης 
(iii) Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης 
(iv) Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης 
(v) Έγγραφο ΕΥΘΥ µε Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011 «Ενηµέρωση για διαδικασίες πρόληψης και 

αντιµετώπισης της απάτης σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής και 
συναφείς υποχρεώσεις» 

(vi) Το µε 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23.06.2009 Σχέδιο Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ που αφορά την εκτίµηση της 
απασχόλησης που δηµιουργείται κατά την υλοποίηση των ‘Έργων (Πράξεων) των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 

(vii) Κριτήρια Επιλογής πράξεων  
(viii) ΕΣ∆ΕΚ όπως ισχύει 
 
 
Κοινοποίηση: 

 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων  
 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 

 Εθνική Αρχή Συντονισµού, Νίκης 5-7, 10181 Αθήνα 

 ΕΥ Αρχή Πληρωµής, Ναυάρχου Νικοδήµου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα 

 ΕΥΣ ΕΚΤ 

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

 Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 

 Μονάδες Α1, Β3, Γ 
 

ΑΔΑ: Β4Μ9Φ-ΤΕΥ


