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1. ΔΗΠΑΓΩΓΖ 
 
Ζ Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ..η..Θ.Α.) έθξηλε 
ζθφπηκν, γηα ηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ ζην πιαίζην Δ.Ξ. «Αλάπηπμε 
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013, λα εθδψζεη ηνλ παξφληα νδεγφ, ιακβάλνληαο 
ππφςε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν παξψλ νδεγφο απεπζχλεηαη ζηνπο θνξείο πνπ ζα πινπνηήζνπλ 
ελέξγεηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΘΡ, σζηφζν δελ ππνθαζηζηά: 

1. Ρξνπνπνηήζεηο ή έθδνζε λεφηεξνπ λνκνζεηηθνχ, θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ.  

2. ηελ ππ’ αξηζκφλ 14053/ΔΠ 1749/ 27-03-2008 πνπξγηθή Απφθαζε 
Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο.  

3. ην ππ’ αξηζκφλ 23105/ΓΓΑΑΞ 4632/23-05-2008 έγγξαθν ηνπ ΞΝΗΝ γηα ην 
Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
Ξξάμεσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλ. 1828/2006.  

4. Ρπρφλ εηδηθνχο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ 
ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε πξάμε. 

5. Νδεγνχο θαη ινηπά εξγαιεία ηνπ ΞΝΗΝ πνπ πεξηέρνπλ νξηδφληηεο 
δηεπθξηλήζεηο. 

 

2. ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΞΟΑΜΔΩΛ 
 

Νη πξάμεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ 
Γπλακηθνχ» 2007-2013 δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ππνέξγα ηα 
νπνία εθηεινχληαη, είηε κε αλάζεζε κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζε εμσηεξηθφ 
αλάδνρν, είηε κε ίδηα κέζα. Γεδνκέλνπ φηη ε αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ αλάδνρν 
πεξηγξάθεηαη κε ζρεηηθή ζαθήλεηα ζην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν ν ζρεηηθά 
πηζηνπνηεκέλνο δηθαηνχρνο αθνινπζεί, παξαζέηνπκε ζηνλ παξφληα νδεγφ 
νδεγίεο/παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ κε ίδηα κέζα.  

 

2.1 ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΔΟΓΩΛ ΚΔ ΗΓΗΑ ΚΔΠΑ 
(ρσξίο πξνζθπγή ζε Δμσηεξηθό Αλάδνρν) 

 
Ωο ππνέξγα κηαο πξάμεο1 πνπ πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα λννχληαη νη πεξηπηψζεηο 
εθηέιεζεο ηνπο ρσξίο ηελ αλάζεζή ηνπο ζε ηξίηνλ, δειαδή ρσξίο πξνζθπγή ζε 
εμσηεξηθφ αλάδνρν. Ππλεπψο εθηέιεζε κε ίδηα κέζα ζεκαίλεη φηη Αλάδνρνο θαη 
Αλαζέηνπζα Αξρή ζπκπίπηνπλ ζηνλ Γηθαηνχρν. 
 

Αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ ππνέξγνπ πνπ πινπνηείηαη κε ίδηα κέζα (π.ρ. δξάζεηο 
θαηάξηηζεο, ιεηηνπξγία δνκψλ) γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο Νδεγνχ ηδηαίηεξε 
αλαθνξά, φπνπ ρξεηάδεηαη. 

                                                 
1 Ξξάμε: έξγν ή νκάδα έξγσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ επηρεηξεζηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο ή κε επζχλε ηεο, ζχκθσλα µε θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη πινπνηνχληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 
νη ζηφρνη ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο µε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη. 
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Ν Γηθαηνχρνο γηα λα πινπνηήζεη έλα ππνέξγν κε ίδηα κέζα, πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο 
παξαθάησ αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο: 
 

 λα πξνβιέπεηαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 
πνπ ηνλ δηέπεη, ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο Ξξάμεο. 

 λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ/ησλ πνέξγνπ/σλ 
ηεο φπσο απηφ/ά πεξηγξάθεηαη/νληαη ζην Ρερληθφ Γειηίν Ξξνηεηλφκελεο 
Ξξάμεο (ΡΓΞΞ): 

 Ξξνζσπηθφ (επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ) πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηελ 
πινπνίεζε  

 Ινηπφ πξνζσπηθφ (ππεχζπλνη νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ) γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο  

 πνδνκή (θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο ρψξσλ), φπνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε     

 Ινηπφο εμνπιηζκφο ιεηηνπξγίαο.  
 Γηα ηηο δξάζεηο επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο ή ηελ ιεηηνπξγία δνκψλ  θη 

εθφζνλ νη αλάγθεο ην απαηηνχλ, είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ε 
πεξαηηέξσ εμαζθάιηζε ππνδνκψλ (ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ), εθηφο ησλ 
απνιχησο αλαγθαίσλ πνπ ζα πξέπεη ήδε λα δηαζέηεη ν Γηθαηνχρνο. 

 λα εμαζθαιίδεη όηη ν ηξόπνο απηόο πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ (κε 
ίδηα κέζα) ζα έρεη ζαθώο ρακειόηεξν θόζηνο θαη ηνπιάρηζηνλ 
ηζνδύλακε πνηόηεηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθπγή ζε ηξίηνπο ή ε 
πξνηεηλόκελε πξάμε λα αλαθέξεηαη ζε ιεηηνπξγία δνκήο. 

 λα δηαζέηεη βεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ζην 
πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξάμεο ν δηθαηνχρνο πξνβεί ζε αλαζέζεηο δεκφζησλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζπκβαηηθνχ πνζνχ άλσ ησλ 
15.000,00 €, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο 
επάξθεηαο ηύπνπ Β & Γ. 

 λα ιεηηνπξγεί κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ησλ ππνέξγσλ ηνπ, ν 
νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη 
πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ 
απνηειέζκαηνο  

3. ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ γηα ηελ έληαμε θαη πινπνίεζε πξάμεο 
ζην Δ.Ξ.«Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ» 2007-2013 ζηνπο 
ζεκαηηθνύο άμνλεο 4 θαη 5. 

 
3.1 ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΔΛΡΑΜΖΠ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ 

 
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο έληαμεο κίαο Ξξάμεο πνπ πξφθεηηαη λα αηηεζεί ηελ 
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο απφ ην ΔΘΡ ζην πιαίζην ηνπ ΔΞ «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ 
Γπλακηθνχ» 2007-2013, απαηηείηαη κηα ζεηξά δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ/ εγγξάθσλ  πνπ 
πξέπεη λα ππάξρνπλ ή λα εθδνζνχλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γηθαηνχρνπ (ηνπ 
αλψηαηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ή ηνπ λφκηκνπ 
εθπξφζσπνχ ηνπ). Ρα έγγξαθα απηά θαηνρπξψλνπλ ηνλ ελ δπλάκεη δηθαηνχρν λνκηθά 
θαη δηνηθεηηθά κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη 
ζχκθσλα κε ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο ηνπ επάξθεηαο. 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

 ε ζεηξά ησλ εγγξάθσλ είλαη ελδεηθηηθή, 

 ν αξηζκφο ησλ εγγξάθσλ είλαη πξνζεγγηζηηθφο επεηδή κπνξεί νξηζκέλα απφ 
απηά λα κελ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα θαη 
νξηζκέλα άιια κπνξνχλ λα ζπλελψλνληαη, 

 πνιιά απφ ηα έγγξαθα κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ελεξγεηψλ αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά θαη ηελ 
πνξεία πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο, 

 ε έθδνζε νξηζκέλσλ επηπιένλ εγγξάθσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ζηελ 
εθάζηνηε πξφζθιεζε ηεο ΔΓ. 

Ρα έγγξαθα απηά ζα αθνξνχλ: 

 Απφθαζε αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Ξξάμεο 
ζηνλ εηήζην Ξξνγξακκαηηζκφ ηνπ (θαη, φπνπ αιινχ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην 
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα). 

 Απφθαζε νξηζκνχ ηνπ πεπζχλνπ ηεο Ξξάμεο, (ππφδεηγκα Ξαξάξηεκα Η) ν 
νπνίνο, θαηά θαλφλα, είλαη ζηέιερνο ηνπ Γηθαηνχρνπ, έρεη ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην 
Έξγν, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο πεξεζίεο ή ηα νξηδφκελα κε ηηο πξνεγνχκελεο 
απνθάζεηο ζηειέρε, ζπλππνγξάθεη κε ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γηθαηνχρνπ ην 
ΡΓΞΞ θαη αλαιακβάλεη, ηελ επζχλε γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ΡΓΞΞ. Πηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην 
ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην Γηθαηνχρν πξνβιέπεη ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλα άηνκα, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο 
αιιά αξθεί ε ππνβνιή ζρεηηθήο δήισζεο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θνξέα κε 
αληίζηνηρν πεξηερφκελν. 

 Απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε Φαθέινπ ππνβνιήο πξφηαζεο πξάμεο ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεη ην ΡΓΞΞ κε ζπκπιεξσκέλα φια ηνπ ηα πεδία θαη κε ην ζχλνιν ησλ 
ππνγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ ππνέξγσλ, πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηελ ηεθκεξίσζε σξηκφηεηαο ηεο πεξηγξαθφκελεο ζην ΡΓΞΞ 
πξάμεο. 

 Ινηπέο Απνθάζεηο θαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ηεο 
πξφηαζεο, αλάινγα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Γηθαηνχρνπ. 

Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί ππνέξγν κε ίδηα κέζα θαη αλάινγα κε ηελ 
σξηκφηεηα ηνπ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:   

1. Ρεύρνο Αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο Φπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
ππνέξγνπ, φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα θάησζη: 

i. ην πεξηερφκελν ηνπ πνέξγνπ κε ίδηα κέζα (θπζηθφ αληηθείκελν, 
εηδηθά έληππα θαηάξηηζεο θ.ι.π), 

ii. ηα παξαδνηέα, 
iii. ε κεζνδνινγία 
iv. ε ρσξνζέηεζε 

2. Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 
i. ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα – πξνγξακκαηηζκφο, ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ,  
3. Ρεθκεξίσζε ηνπ θόζηνπο  

i. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνέξγνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ 
πιηθψλ κέζσλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 
θαζψο θαη ηελ θνζηνιφγεζε θάζε παξαδνηένπ, κε αλάιπζε ησλ 
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άκεζσλ θαη έκκεζσλ δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηνπο  εηδηθφηεξνπο 
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εθάζηνηε 
πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο & Θνηλ/Θεο 
Αιιειεγγχεο θαη ζηνλ Νδεγφ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ. 

4. Ξίλαθαο πξνβιεπόκελεο απαζρόιεζεο 
i. νη αλζξψπηλνη πφξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ε θνζηνιφγεζή 

ηνπο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα, ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 
ζρέζε εξγαζίαο ηνπο. 

5. Νξγαλόγξακκα/ πεξηβάιινλ ηεο ππνέξγνπ 
i. νη αξκφδηεο πεξεζίεο ή ηα αξκφδηα ζηειέρε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Ξξάμεο θαη ηνπ ξφινπ 
ηνπο γηα ηελ εμέιημε ηεο πξάμεο  

ii. ην αλαιπηηθφ ζρήκα δηνίθεζεο ηεο Ξξάμεο, φπνπ απνηππψλνληαη νη 
ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ κεξψλ. 

6. Φάθεινο Ξνηόηεηαο ππνέξγνπ 
Ν Φάθεινο πνηφηεηαο, πεξηέρεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ην 
ππνέξγν σο ηειηθφ απνηέιεζκα ζα έρεη ηα ιεηηνπξγηθά, ηερληθά θαη 
αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζην ΡΓΞΞ θαη ηα 
ζπλεκκέλα ηνπ. Ππγθεθξηκέλα ν θάθεινο πεξηέρεη: 
i. ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πνηνηηθή εμέιημε ησλ παξαδνηέσλ/ 

ιεηηνπξγίαο/πινπνίεζε ηεο πξάμεο/ππνέξγσλ (πξνδηαγξαθέο 
πνηφηεηαο, θαλνληζκφο, δηαδηθαζίεο, θιπ) 

ii. ηνλ νξηζκφ ησλ πεξεζηψλ, ζηειερψλ ή επηηξνπψλ αξκφδησλ γηα 
ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ή 
ηελ επίβιεςε θαη πηζηνπνίεζε-επηβεβαίσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 
δξάζεσλ επηκφξθσζεο-θαηάξηηζεο ή ηελ ιεηηνπξγία δνκψλ 
ζχκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα θαη ηελ 
ππάξρνπζα λνκνζεζία ε νδεγίεο (εθζέζεηο αμηνιφγεζεο θιπ). 

  
Ρν ζύλνιν ησλ παξαπάλσ από 1-6 ζα νλνκάδεηαη θάθεινο ππνέξγνπ θαη ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη΄ αξρήλ  γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πξάμεο (ΦΑΞ 
σξηκόηεηα) θαη κεηά ηελ έληαμε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο 
ηνπ. 
Γηα ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ιεηηνπξγία δνκψλ, 
ζηελ Απφθαζε ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ πνέξγνπ κε ίδηα 
κέζα έλαληη ηεο πξνζθπγήο ζε εμσηεξηθφ αλάδνρν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 
αξρή ηεο νηθνλνκίαο.  

 
3.2 Δλέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Ξξάμεο  

 
3.2.1 πνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη Ρερληθνύ Γειηίνπ 

Ξξνηεηλόκελεο Ξξάμεο 
 

Γηα ηελ έληαμε ησλ έξγσλ ζην ΔΞ «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 

απαηηείηαη, κεηά απφ ηελ έθδνζε πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ ηελ 

Δ..η..Θ.Α., ε ζπκπιήξσζε αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ΡΓΞΞ απφ ηνλ 

Γηθαηνχρν γηα ηελ νπνία είλαη απφιπηα αλαγθαίν λα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί φια ηα 

ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη απφ ην ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ ΡΓΞΞ θαη ηηο νδεγίεο 

ζπκπιήξσζήο ηνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη 

Διέγρνπ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο Η. 1. Έθδνζε πξφζθιεζεο (πξνθήξπμεο) γηα 

ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο. 



Νδεγφο πινπνίεζεο πξάμεσλ   Πειίδα 7 απφ 41 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

Γλάδστωνος 1
α
 & Πατησίων, 106 77  Αθήνα,   www.ygeia-pronoia.gr  

3.2.2 Δλέξγεηεο/Απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηξόπν 
πινπνίεζεο ησλ πνέξγσλ  

 
3.2.2.1 Έθδνζε Απόθαζεο Έληαμεο – Ππκθώλνπ Απνδνρήο 

Όξσλ 
 
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ 
απφ ηελ Δ..η..Θ.Α. ζην πιαίζην ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-
2013 εθαξκφδνληαη ηα βήκαηα: 

 Ππληνληζκφο, (εθφζνλ απαηηείηαη)  
 πνγξαθή ζπκθψλνπ απνδνρήο φξσλ 
 Δπηινγή θαη έθδνζε απφθαζεο έληαμεο πξάμεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη  
 Θνηλνπνίεζε απφθαζεο έληαμεο θαη θαηαρψξεζε ζην ΝΞΠ,  

ηεο Γηαδηθαζίαο Η_2 “Δπηινγή θαη έγθξηζε πξάμεο” ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ 
Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξάμεσλ. 

 
3.2.2.2 Αλάιεςε Λνκηθήο Γέζκεπζεο - Ινηπέο 

απνθάζεηο/ελέξγεηεο 

Πηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππνέξγσλ κε ίδηα κέζα, αιιά θαη 
θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, απαηηείηαη 
λα ιεθζνχλ κία ζεηξά απνθάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γηθαηνχρνπ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 
απνζηαινχλ  ζηελ Δ..η..Θ.Α.:  

 Απφθαζε πινπνίεζεο ππνέξγνπ κε ίδηα κέζα (ππφδεηγκα ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III), ε 
νπνία ιακβάλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη εγθξίλεηαη απφ ην αλψηαην 
φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ. Ζ Απόθαζε απηή απνηειεί αλάιεςε 
λνκηθήο δέζκεπζεο από ηνλ Γηθαηνχρν.  

 Γηα ηε έθδνζε ηεο απόθαζεο απαηηείηαη ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ 
Φαθέινπ ηνπ ππνέξγνπ θαη επαλαππνβνιή ηνπ (ζπλλεκέλα 
ππνδείγκαηα) 

Ρν ζρέδην ηεο αλσηέξσ απφθαζεο θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ηξνπνπνίεζεο 
ησλ ζηνηρείσλ ηεο, απνζηέιιεηαη ζηελ Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο & Θνηλ/θεο 
Αιιειεγγχεο, γηα έιεγρν πξνέγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 
κε ίδηα κέζα  ή ηξνπνπνίεζεο απηήο. Κεηά ηε δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο απφ ηελ 
Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο & Θνηλ/Θεο Αιιειεγγχεο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
ππνέξγνπ κε ίδηα κέζα θαη αθνχ ππνγξαθεί ε αλσηέξσ απφθαζε, ν Γηθαηνχρνο  
πξέπεη λα θνηλνπνηήζεη ζηελ Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο & Θνηλ/θεο Αιιειεγγχεο, 
ηελ απφθαζε απηή θαη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκέλν/α ην/ηα Ρερληθό/α 
Γειηίν/α πνέξγνπ/σλ (ΡΓ).  

ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλάζεζε ζε εμσηεξηθό Αλάδνρν 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ην ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο πξνθχπηεη 
ππνρξέσζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ (γηα ηελ αλάζεζε κέξνπο / ηκήκαηνο ηεο 
πξάμεο, πνπ αθνξά πξνκήζεηα ή παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε εξγαζηψλ, ζε 
εμσηεξηθφ Αλάδνρν, ππνβάιιεηαη πξνο ηελ Δηδηθή πεξεζία ζπλεκκέλνο ν θάθεινο 
ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα πξνέγθξηζε. Ξαξάιιεια ειέγρεηαη ν ζπλνιηθφο 
θάθεινο ηνπ έξγνπ γηα ηελ απνθπγή πηζαλήο θαηάηκεζεο ηνπ έξγνπ. 
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Πηελ πεξίπησζε φπνπ ε αλάζεζε ηκήκαηνο ππνέξγνπ ζε εμσηεξηθφ Αλάδνρν δελ έρεη 
πξνβιεθζεί εμ’ αξρήο, αιιά πξνέθπςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο, 
εμεηάδεηαη αξρηθά ε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο απηνύ από ηνλ δηθαηνύρν, 
αλάινγα κε ηνλ ηχπν δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο πνπ απηφο έρεη (ζεκεηώλεηαη όηη 
δηθαηνύρνη  πνπ δηαζέηνπλ επηβεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηύπνπ Γ΄ 
δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα  αλάζεζεο  κέξνπο / ηκήκαηνο ηεο πξάμεο, πνπ 
αθνξά πξνκήζεηα ή παξνρή ππεξεζηώλ ή εθηέιεζε εξγαζηώλ, ζε εμσηεξηθό 
Αλάδνρν, πξνϋπνινγηζκνύ κεγαιύηεξνπ ησλ 15.000 €). 

      Δπηπιένλ : 

 Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηεο Απφθαζεο 
Έληαμεο, ππνβάιιεηαη αίηεκα ηνπ Γηθαηνχρνπ πξνο ηελ Δηδηθή πεξεζία κε 
ζπλεκκέλν ην θάθειν ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. Ζ Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα 
γείαο & Θνηλ/θεο Αιιειεγγχεο ειέγρεη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζηε Γηαδηθαζία ΗΗ_1: Ξξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ 
Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
Ξξάμεσλ.  

 Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηεο Απφθαζεο Έληαμεο, 
ππνβάιιεηαη Αίηεκα ηνπ Γηθαηνχρνπ πξνο ηελ Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο & 
Θνηλ/θεο Αιιειεγγχεο. κε επηζπλαπηφκελα φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο θαη εθαξκφδεηαη ε Γηαδηθαζία ΗΗ_5: 
Ρξνπνπνίεζε Απφθαζεο Έληαμεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη 
Διέγρνπ Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξάμεσλ θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Νδεγφ 
Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ.   

 Πηελ ηξνπνπνίεζε φπσο θαη ζηελ αξρηθή Απφθαζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ κε 
ίδηα κέζα, ε νπνία ιακβάλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη 
εγθξίλεηαη απφ ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη 
πεξηγξάθεηαη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ Αλαδφρνπ. Ρν ζρέδην ηεο 
απφθαζεο απηήο, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνζηέιιεηαη ζηελ Δηδηθή πεξεζία 
Ρνκέα γείαο & Θνηλ/θεο Αιιειεγγχεο γηα έιεγρν πξνέγθξηζεο. 

 Ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη Απνθάζεηο θαη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζε εμσηεξηθφ 
Αλάδνρν πνπ απαηηνχληαη, αλάινγα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ζχζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα / Γηθαηνχρνπ, ηνπ είδνπο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
έξγνπ πνπ αλαηίζεηαη. Γηα ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζα εθαξκνζηνχλ ηα νξηδφκελα 
ζην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνέγθξηζεο 
δεκνπξάηεζεο θαη ζχκβαζεο, πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα έξγα πνπ αλαηίζεληαη κε 
δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Δίλαη ζαθέο φηη ν αξρηθόο ζρεδηαζκόο ηεο πξάμεο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο γηαηί 
απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πξάμεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο δελ δηαζέηεη βεβαίσζε επάξθεηαο γηα 
πινπνίεζε έξγσλ ΔΠΞΑ κπνξεί λα ζπκπξάμεη κε θνξέα πνπ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε 
επάξθεηα. Ζ επηινγή ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θνξέα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο.  
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3.2.2.3 Απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξόζιεςε / 
απαζρόιεζε επηπιένλ πξνζσπηθνύ ή ζπγθξόηεζε 
Ππιινγηθώλ Νξγάλσλ    

  
Ν Γηθαηνχρνο κπνξεί λα εληζρπζεί κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ 
θαιύηεξε εθηέιεζε ηεο Ξξάμεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηό έρεη 
πεξηγξαθεί ζην ΡΓΞΞ. 
Έηζη, κε βάζε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ, φπσο νξίδνληαη ζηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαη ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, ν Γηθαηνχρνο κπνξεί λα πξνβεί ζε 
ελέξγεηεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ ή / θαη ηελ απαζρφιεζε ζηειερψλ κε ζχκβαζε έξγνπ. 

Πε απηή ηελ πεξίπησζε, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 
πξέπεη λα ιεθζνχλ: 

- Απνθάζεηο πξφζιεςεο / απαζρφιεζεο λένπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ν Γηθαηνχρνο δελ δηαζέηεη αλάινγεο εκπεηξίαο πξνζσπηθφ, ή ηθαλφ 
αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πξνυπνζέζεηο, επηθπξσκέλεο απφ ηηο 
θάζε θνξά νξηδφκελεο αξκφδηεο αξρέο ή ππνγξαθή ζπκβάζεσλ έξγνπ, φπνπ απηφ 
επηηξέπεηαη απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα. 

- Πηηο ζπκβάζεηο έξγνπ πνπ ζα ππνγξαθνχλ ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, ζαθψο λα 
αλαθέξνληαη ηα παξαδνηέα, ε αλζξσπναπαζρφιεζε (π.ρ. αλζξσπνψξεο/ 
αλζξσπνκήλεο), ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ε θνζηνιφγεζε (ππφδεηγκα 
ζχκβαζεο έξγνπ ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ).   

- Πηε ζπλέρεηα αθνινπζνχληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ή 
ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ έξγνπ, αλάινγα κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ Φνξέα θαη ην 
είδνο ηεο ζχκβαζεο πνπ απηφο έρεη επηιέμεη θαηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ.  

- Κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ (ηαθηηθνχ θαη έθηαθηνπ) πνπ ζα 
απαζρνιεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Ξξάμεο, θαηαξηίδεηαη επηθαηξνπνηεκέλνο πίλαθαο 
κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο εηδηθφηεηέο ηνπ (ζηνηρείν θαθέινπ ηνπ ππνέξγνπ), ν νπνίνο, 
απνζηέιιεηαη ζηελ Δ..η..Θ.Α. 

- Πηελ πεξίπησζε έθδνζεο απφθαζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα 
ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη νη ηδηφηεηεο, νη ξφινη θαη νη 
αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηα παξαδνηέα ηεο πξάμεο.  

 

3.2.3 Απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 
πινπνίεζεο ησλ πνέξγσλ  

 
Δθηέιεζε ππνέξγνπ κε ίδηα κέζα, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζεκαίλεη φηη 
Αλάδνρνο θαη Αλαζέηνπζα Αξρή ζπκπίπηνπλ ζηνλ Γηθαηνχρν. Θαηά ζπλέπεηα θαη 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζσζηή εθηέιεζε ηεο Ξξάμεο/ππνέξγνπ , ζα πξέπεη 
λα ππάξρεη ζύζηεκα εζσηεξηθήο παξαθνινύζεζεο, ειέγρνπ θαη παξαιαβήο 
ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν 
πεξηγξάθεηαη ζην Φάθειν Ξνηόηεηαο ηεο Ξξάμεο.  
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4. ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑ ΓΑΞΑΛΩΛ ππνέξγνπ πνπ εθηειείηαη  κε ίδηα 
κέζα 

 
Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ππνέξγσλ πνπ εθηειείηαη  κε ίδηα κέζα, ζχκθσλα κε 
ηελ ππ’ αξηζκφ 14053/27-03-2008 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 
(ΞΑΠΓ) ηνπ ΞΝΗΝ θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 36 νξίδεηαη σο εμήο: 

1. Δπηιέμηκεο δαπάλεο ζε ππνέξγα  πνπ πινπνηνχληαη κε ίδηα κέζα είλαη νη 
πξόζζεηεο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Γηθαηνχρνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηόρσλ ηεο πξάμεο.  

2. Νη ζπλήζεηο ηαθηηθέο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθαηνύρνπ δελ είλαη 
επηιέμηκεο δαπάλεο.  

3. Νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ είλαη επηιέμηκεο κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ελ ιφγσ 
πξνζσπηθφ θαιχπηεηαη απφ ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ή ζπκβάζεηο έξγνπ ζηηο νπνίεο 
εμεηδηθεύεηαη ε θύζε ηεο πξνζθεξόκελεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελν αληηθείκελν.  

4. Νη δαπάλεο απνζβέζεσλ θαη κίζζσζεο είλαη επηιέμηκεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζκφ 14053/27-03-2008 απφθαζε (άξζξν 27 
ΞΑΠΓ). 

5. Νη δαπάλεο γηα πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ γίλνληαη απνθιεηζηηθά γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο είλαη επηιέμηκεο. 

 

4.1 Θόζηνο πινπνίεζεο κηαο πξάμεο  
Ρν πξαγκαηηθφ θφζηνο πινπνίεζεο κηαο πξάμεο πξνθχπηεη απφ ηηο άκεζεο δαπάλεο γηα 
ηελ πινπνίεζή ηεο θαη ην κέξνο ησλ έκκεζσλ δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ 
επηβαξχλνπλ ηελ πξάμε κεηά ηνλ επηκεξηζκφ ηνπο κε κηα δίθαηε θαηαλνκή. 
Νη επηιέμηκεο δαπάλεο κηαο πξάμεο θαζνξίδνληαη απφ ηε θχζε ηεο πξάμεο, ην 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΞΑ (ΞΑΠΓ) θαη ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΔΘΡ. 

 
4.2 Άκεζεο Γαπάλεο κηαο πξάμεο  

Άκεζεο δαπάλεο είλαη νη δαπάλεο, νη νπνίεο είλαη αλαγλσξίζηκεο ζην πιαίζην ησλ 
θαλφλσλ επηιεμηκφηεηαο, σο δαπάλεο άκεζα ζπλδεφκελεο κε ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξάμεο θαη νη νπνίεο, σο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ λα ρξεσζνχλ 100% άκεζα ζηελ πξάμε2  

 
4.3 Έκκεζεο2 Γαπάλεο κηαο πξάμεο  

1.  Σαξαθηεξηζηηθφ ησλ έκκεζσλ δαπαλψλ είλαη φηη πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο 
ράξηλ πεξηζζόηεξσλ πξάμεσλ/δξαζηεξηνηήησλ θαη επνκέλσο νη δαπάλεο απηέο 
ζα πξέπεη λα επηκεξηζηνχλ ζηηο δηάθνξεο πξάμεηο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην 
πξαγκαηηθφ θφζηνο πινπνίεζεο κηαο πξάμεο. 

2.  Ρα γεληθά (έκκεζα) έμνδα είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο εάλ είλαη ζηνηρείν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία θαη εάλ θαηαινγίδνληαη ζηελ πξάμε απηή θαη' αλαινγία, 

ζχκθσλα κε δίθαηε θαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε κέζνδν θαηαλνκήο3. 

                                                 
2 π’ αξηζκφλ 27915/ΓΓΑΞΞ/4901/19_6_2008 έγγξαθν ηνπ ΞΝΗΝ: «Έκκεζεο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη 
θαη’ απνθνπή γηα πξάμεηο ηνπ ΔΘΡ πνπ πινπνηνχληαη κέζσ επηρνξήγεζεο». 

3
 ΞΑΠΓ, άξζξν 31 (θεθ 540 27/3/2008 ηΒ) 

 

Comment [n1]: Αλαιπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα επηιεμηκφηεηαο 
αλαηξέμαηε ζηνλ Νδεγφ Ππζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Θαη Διέγρνπ 
Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξάμεσλ, 
Θεθάιαην 6 «ΘΔΚΑΡΑ 
ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑΠ». 
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3. Πηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ νξίδεηαη ην κέγηζην χςνο ησλ έκκεζσλ 

δαπαλψλ θαζψο θαη ε κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ ησλ έκκεζσλ δαπαλψλ πνπ 

βαξχλνπλ ηελ πξάμε. 

4. Νη έκκεζεο δαπάλεο ησλ πξάμεσλ κπνξνχλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν θαη’ 

απνθνπή ππνινγηζκνχ επί ησλ άκεζσλ δαπαλψλ. Ωο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ 

έκκεζσλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη άκεζεο δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο.  

5. Νη έκκεζεο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη θαη’ απνθνπή δελ ζπλνδεχνληαη απφ 

παξαζηαηηθά ζηνηρεία ζεσξνχληαη πξαγκαηηθέο θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν 

εμέηαζεο ζην πιαίζην επαιεζεχζεσλ ή ειέγρσλ. 

Ξξνο ην παξφλ θαη κέρξη λα νινθιεξσζεί κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε κεζνδνινγία 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, ζηηο αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ΡΓΞΞ πνπ ζα 

ππνβάιινπλ νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ε θαηεγνξία έκκεζεο δαπάλεο  (πεδίν 113)  ζα 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαη δελ ζα δειώλνληαη θαη 

απνθνπή αιιά κε πιήξε αηηηνιφγεζε ηεο δαπάλεο βάζεη λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ . 

 

5. ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΓΗΘΑΗΝΣΝ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ 
ΦΠΗΘΝ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΑΜΖΠ ΚΔ ΗΓΗΑ 
ΚΔΠΑ 

 
5.1 πνρξεώζεηο ηνπ Γηθαηνύρνπ σο Αλαδόρνπ 

 
Ν Γηθαηνχρνο εθηειψληαο έξγν σο Αλάδνρνο : 

 πξαγκαηνπνηεί δαπάλεο θαη θαηαβάιιεη ηηο αλαγθαίεο πιεξσκέο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη νη νπνίεο είλαη άκεζα 
ζπλδεδεκέλεο θαη αλάινγεο κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Φπζηθνχ 
Αληηθεηκέλνπ, 

 ηεξεί ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο πνπ 
αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηζρχνλ 
ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην4 αλάινγα κε ηελ λνκηθή κνξθή ηνπ, 

 ηεξεί ηνπο γεληθνχο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαζψο θαη κε ηνπο εηδηθνχο θαλφλεο πνπ 
αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο Ξξάμεσλ κε ίδηα κέζα. 

 
5.2 πνρξεώζεηο ηνπ Γηθαηνύρνπ πνπ απνξξένπλ από ην Πύζηεκα 

Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 
 
Ν Γηθαηνχρνο πνπ πινπνηεί Ξξάμε, ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ 
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Πχκθσλν απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο 
θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ» θαη ηδίσο ζα πξέπεη: 

 Λα ηεξεί ηελ Θνηλνηηθή θαη Δζληθή Λνκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξάμεο θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, 
ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα θαη κε δηάθξηζε.  

                                                 
4  φπσο ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζε ππεξεζηψλ ή ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ κηθξνχ πξνυπνινγηζκνχ θιπ. 
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 Λα ιακβάλεη πξνέγθξηζε απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ γηα 
θάζε ζηάδην /θάζε εθηέιεζεο θάζε ππνέξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 
ζην επφκελν ζηάδην. 

 Λα απνζηέιιεη ζηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ ρσξίο πξνεγνχκελε 
εηδνπνίεζε ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ηα ζηνηρεία νηθνλνκηθήο θαη 
θπζηθήο πξνόδνπ ηεο πξάμεο θαη ησλ ππνέξγσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ. 

 Λα απνδέρεηαη ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ, ηεο 
πξάμεο πνπ εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ 
ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 
άξζξν 7 παξ. 2(δ) ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 1828/2006. 

 Λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πιεξνθόξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θαλ. 
(ΔΘ) 1828/2006. 

 Λα ηεξεί μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε ζηελ νπνία ζα 
θαηαρσξνχληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο 
δεινχκελεο πξνο ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ ζηα Γειηία 
Γήισζεο Γαπαλψλ. 

 Λα ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 
πξάμεσλ θαη γηα φζν ρξφλν ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο,  
φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηε Δηδηθή πεξεζία 
Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ., Αξρή Ξηζηνπνίεζεο, Αξρή Διέγρνπ, Δπηηξνπή 
Ξαξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Λα απνδέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη θνηλνηηθά 
ειεγθηηθά φξγαλα, θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε 
ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ δεηεζνχλ. 

 Λα ηεξεί εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην  εηδηθφ 
ζεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δηδηθή 
πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. 

 Λα ηεξεί ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ: παξαζηαηηθά, δηνηθεηηθά έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο ζε 
θαθέινπο αλά έξγν θαη ππνέξγν ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Νδεγφ 
Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ. Ξ.ρ.:  

 ησλ δαπαλψλ ηνπ πνέξγνπ5 (Ρηκνιφγηα Ξαξνρήο πεξεζηψλ, Απνδείμεηο 
Ξαξνρήο πεξεζηψλ, Γειηίν Ξαξνρήο πεξεζηψλ, Απνδείμεηο Γαπαλψλ, 
Ρηκνιφγην Γειηίν Απνζηνιήο, Ρηκνιφγην Ξψιεζεο, Απφδεημε Ιηαληθήο, 
Ρηκνιφγην Αγνξάο) ηεξψληαο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά παξαιαβήο ησλ πιηθψλ 
θαη ππεξεζηψλ θιπ. 

 ησλ εγγξάθσλ έγθξηζεο ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ γηα πιεξσκή 
(φπσο Απφθαζε/βεβαίσζε έγθξηζεο δαπάλεο, έληαικα πιεξσκήο θιπ).     

 ησλ πιεξσκψλ ηνπ πνέξγνπ ζπλνδεπφκελσλ ππνρξεσηηθά απφ ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία ινγηζηηθά έγγξαθα 
(εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα, Απνδείμεηο πιεξσκψλ, Δπηηαγέο), ή έγγξαθα 

                                                 
5 νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. 
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ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο φπσο απνδείμεηο δαπάλεο άξζξνπ 15 ΘΒΠ, 
θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο, απνζβέζεσλ παγίσλ, θ.ι.π.   

 φισλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ (ελφηεηα 4) δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
ζα εθδνζνχλ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο κε ίδηα κέζα. 

 

Ρα απνδεηθηηθά ζηνηρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαηαζηάζεσλ 
πνπ ηνπο αθνξνχλ) πξέπεη κε επζχλε ηνπ Γηθαηνχρνπ λα ηεξνύληαη ζε επίπεδν 
πνέξγνπ θαη ε αξρεηνζέηεζε ηνπο λα γίλεηαη αλά θαηεγνξία δαπάλεο θαη 
εκεξνκελία, έηζη ψζηε λα δηεπθνιύλεηαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηεο 
δηαδξνκήο ειέγρνπ. 
 
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Γηθαηνχρνο είλαη Γεκφζηα πεξεζία ή ΛΞΓΓ θαη ππνβάιιεη ηα 
πξσηόηππα παξαζηαηηθά ζην ειεγθηηθό ζπλέδξην, ππνρξενχηαη λα ηεξεί 
θσηναληίγξαθα παξαζηαηηθψλ. 

 

 ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Ν θάθεινο ηεο πξάμεο θαη όια ηα δηνηθεηηθά θαη 
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ 
αληηθεηκέλνπ, ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ινγηζηηθνύο ειέγρνπο ησλ 
πξάμεσλ ηεξνύληαη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ κεηά ην 
θιείζηκν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη 
ην 2020. 

 Ζ ΔΡΘΑ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρεη: 

- ην εύινγν ηνπ πεξηγξαθόκελνπ θόζηνπο, 

- λα ειέγρεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο πξάμεο ζε ζρέζε κε 
ηηο πξαγκαηνπνηζείζεο δαπάλεο θαη αλάινγα, λα πεξηνξίδεη ην 
ύςνο ηνπ Ξ/ ηεο πξάμεο ζην ΡΓΞΞ  

 
7. ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΖ/ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΝΓΖΓΝ 
 
Ν παξψλ νδεγφο ζα ζπκπιεξσζεί κε νδεγίεο πνπ ζα αθνξνχλ ηελ παξαθνινχζεζε 
πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ θαζψο θαη νδεγίεο νινθιήξσζεο απηψλ. 
Δπίζεο ν νδεγφο ζα ηξνπνπνηείηαη, φπνηε ζεσξεζεί απηφ αλαγθαίν, (ηδίσο ζε 
πεξίπησζε πνπ κε ηελ έθδνζε ηνπ Νδεγνχ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο απφ ην ΞΝΗΝ 
θαη ηελ έγθξηζε ηεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ έκκεζσλ δαπαλψλ απφ ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνθχςνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο ηνπ 
παξφληνο), θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δ..Γ. Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 
2007-2013» θαη ζρεηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 
1. Απφθαζε νξηζκνχ ηνπ πεπζχλνπ ηεο Ξξάμεο  

2. Απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε Φαθέινπ ππνβνιήο πξφηαζεο πξάμεο 

3. Ρεχρνο Αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ  

4. Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

5. Ρεθκεξίσζε ηνπ θφζηνπο 

6. Ξίλαθαο πξνβιεπφκελεο απαζρφιεζεο 

7. Νξγαλφγξακκα/ πεξηβάιινλ ηεο πξάμεο 

8. Φάθεινο Ξνηφηεηαο Ξξάμεο  

9. Απφθαζε πινπνίεζεο Ξξάμεο κε ίδηα κέζα 

10. Απφθαζε γηα ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο θαη Ξηζηνπνίεζεο Ξνηφηεηαο 
Ξαξαδνηέσλ 

11. Δηδηθά έληππα γηα ην θάθειν πξάμεο/ππνέξγνπ θαηάξηηζεο  
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ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 

Απόθαζε νξηζκνύ ηνπ πεπζύλνπ ηεο Ξξάμεο 

 

 
(ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ) 

ΝΟΓΑΛΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ : 
ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ : 
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 
Ραρ. Γηεχζπλζε :      Αζήλα, 
Ξιεξνθνξίεο:        Αξηζ. Ξξση.: 
Ρει/λν:  
Fax:  
       
ΘΔΚΑ: Νξηζκφο πεπζχλνπ ηεο Ξξάμεο 
 
Έρνληαο ππ' φςηλ: 

 (ζεζκηθφ πιαίζην θνξέα, θαηεγνξίαο πξάμεο) 
 Ρελ απφθαζε ηνπ ………………….. (φξγαλν ηνπ Γηθαηνχρνπ) γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Ξξάμεο ζηνλ εηήζην Ξξνγξακκαηηζκφ ηνπ 
 

Απνθαζίδνπκε 
 
Νξίδνπκε πεχζπλν ηεο πξάμεο  «..................................», γηα ηελ νπνία ζα 
ππνβιεζεί ζρεηηθφ Ρερληθφ Γειηίν Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο ζηελ Δηδηθή πεξεζία 
Ρνκέα γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δ.Φ.Γ. ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ 
Γπλακηθνχ» 2007-2013 ζην πιαίζην ηεο Θαηεγνξίαο Ξξάμεο ……………….….. ηνπ 
Δηδηθνχ Πηφρνπ ……….., ηνλ – ηελ ............ κε αλαπιεξσηή …………….. 

 
Πην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη (αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα 
ηα θαζήθνληα θαη ν ξφινο):  
a) ε ζχληαμε θαη ζπλππνγξαθή ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο θαη 

ηνπ/ησλ Ρερληθψλ Γειηίσλ πνέξγνπ/σλ,  
b) ε ζχληαμε θαη ε ππνβνιή, ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη, ησλ Γειηίσλ 

Γήισζεο Γαπαλψλ θαη ησλ Γειηίσλ Ξαξαθνινχζεζεο Ξξάμεο  
c) ε επηθνηλσλία κε ηελ Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Δ.Φ.Γ. ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 θαη ε παξνρή 
ζηνηρείσλ θαη  

d) ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο ηειηθήο έθζεζεο νινθιήξσζεο πξάμεο.  
   

Ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 

(ΞΝΓΟΑΦΖ) 

(ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ) 
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ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2 

Απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ππνβνιήο θαθέινπ πξάμεο ζην Δ.Ξ. «Αλάπηπμε 
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ» 2007-2013 

 
(ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ) 

ΝΟΓΑΛΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ : 
ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ : 
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 

 

Ραρ. Γηεχζπλζε :      Αζήλα, 
Ξιεξνθνξίεο:        Αξηζ. Ξξση.: 
Ρει/λν:  
Fax:        
 
ΘΝΗΛ:  
α) Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δ.Φ.Γ. ηνπ Δ.Ξ. 

«Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 
β) Γελ. Γ/λζε ...............Ξ.. 
 
ΘΔΚΑ: Απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ππνβνιήο θαθέινπ πξάμεο. 
Έρνληαο ππ’ φςε: 

1. ηηο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ πεξεζία /Φνξέα 
2. Ρελ ………………….. πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο & Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο 
3. Ρελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο «………………………….» 
4. Ρν Ρερληθό Γειηίν Ξξνηεηλόκελεο Ξξάμεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε 

ηνπ γεληθνχ θαη εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο ,ηελ κεζνδνινγία ηνλ ρξνληθφ 
ηεο πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο, ηελ ζρέζε ηεο κε άιιεο πξάμεηο  

5. Ρνπο θάθεινπο ησλ ππνέξγσλ  

 πνέξγν 1 (………..ηίηινο) 

 πνέξγν 2 (………..ηίηινο) 

 πνέξγν 3 (………..ηίηινο) 

 ……………………………………. 

Δγθξίλνπκε ηελ ππνβνιή ηεο πξάμεο ……………………………..  ζην Δ.Ξ. «Αλάπηπμε 
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ» 2007-2013 ζεκαηηθό άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 5 ή 4 
 

Ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 

 (ΞΝΓΟΑΦΖ) 

(ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ) 
Ππλεκκέλα (ηξεηο) Φάθεινη ππνέξγσλ: 

1. Φάθεινο ππνέξγνπ 1 (………..ηίηινο) 

 Ρεχρνο Αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ  
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 Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

 Ρεθκεξίσζε ηνπ θφζηνπο 

 Ξίλαθαο πξνβιεπφκελεο απαζρφιεζεο 

 Νξγαλφγξακκα/ πεξηβάιινλ ηεο πξάμεο 

 Φάθεινο Ξνηφηεηαο Ξξάμεο 

(Ρα παξαπάλσ ζπλεκκέλα απνηεινχλ ηνλ θάθειν ηνπ ππνέξγνπ πινπνηνχκελνπ 

κε ίδηα κέζα, πνπ ζα επηθαηξνπνηεζεί κεηά ηελ  έληαμε ηνπ έξγνπ) 

2. Φάθεινο ππνέξγνπ 2 (………..ηίηινο) 

 (Πηελ πεξίπησζε ππνέξγσλ πνπ πινπνηνχληαη κε αλάζεζε-δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία, ν θάθεινο ππνέξγνπ πεξηιακβάλεη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο 

θαη ηηο απαηηνχκελεο εγθξηηηθέο απνθάζεηο) 

3. Φάθεινο ππνέξγνπ 3 (………..ηίηινο) 

 (Πηελ πεξίπησζε ππνέξγσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πινπνίεζε θαηάξηηζεο ν 

θάθεινο ππνέξγνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα 6) 
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ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝ  ΞΝΓΔΗΓΚΑ 

Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ππνέξγνπ 

ΦΑΠΖ 1, 
(ζρεδηαζκφο)  

ΦΑΠΖ 2 
(πινπνίεζε)  

ΦΑΠΖ 3 
(ηξνπνπνίεζε)  

 

Ν πεχζπλνο ηεο Ξξάμεο:  _______________________________ 

Ρίηινο ππνέξγνπ:      _________________________________________ 

Α/Α Ρίηινο  Ζκεξνκελία 

1 Πχκθσλν απνδνρήο φξσλ Απ. έληαμεο  

2 Απφθαζε έληαμεο  

3 Έλαξμε πινπνίεζεο ππνέξγνπ  

….   

….   

λ Νινθιήξσζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ππνέξγνπ  

λ+1 Νινθιήξσζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ππνέξγνπ  

 

………. 
_____/_____/_____ 

Ν πεχζπλνο ηεο Ξξάμεο 

 

(πνγξαθή) 

 
 

 

Αξ. Δγθξηηηθήο Απφθαζεο:………………….. 
(Ππκπιεξψλεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνέξγνπ) 



Νδεγφο πινπνίεζεο πξάμεσλ   Πειίδα 19 απφ 41 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

Γλάδστωνος 1
α
 & Πατησίων, 106 77  Αθήνα,   www.ygeia-pronoia.gr  

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝ  ΞΝΓΔΗΓΚΑ 

Ξξνππνινγηζκόο  ππνέξγνπ 

ΦΑΠΖ 1, 
(ζρεδηαζκφο)  

ΦΑΠΖ 2 
(πινπνίεζε)  

ΦΑΠΖ 3 
(ηξνπνπνίεζε)  

 

Ν πεχζπλνο ηεο Ξξάμεο:  _______________________________ 

Ρίηινο ππνέξγνπ:      _________________________________________ 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΓΑΞΑΛΩΛ 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
(€) 

Ακνηβέο ηξίησλ κε αλάζεζε έξγνπ   

Ακνηβέο ηξίησλ κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο   

Δμνπιηζκφο  (φξγαλα, πιηθά)*   

Αλαιψζηκα  

Κεηαθηλήζεηο *  

……………  

……………  

…………   

……………  

……………   

………….   

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ (€)   

  

Αζήλα 
_____/_____/_____ 

 
Ν πεχζπλνο ηεο Ξξάμεο 

 
(πνγξαθή) 

Αξ. Δγθξηηηθήο Απφθαζεο:………………….. 
(Ππκπιεξψλεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνέξγνπ) 

*Δπηζπλάπηεηαη ε ηεθκεξίσζε πξνυπνινγηζκνχ   



Νδεγφο πινπνίεζεο πξάμεσλ  Πειίδα 20 απφ 41 

 

 

EΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

Γλάδστωνος 1
α
 & Πατησίων, 106 77  Αθήνα,   www.ygeia-pronoia.gr  

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 
ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΚΔΙΩΛ ΡΖΠ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΝΚΑΓΑΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΞΝΔΟΓΝ 

ΦΑΠΖ 1(ζρεδηαζκφο)  ΦΑΠΖ 2 (πινπνίεζε)           ΦΑΠΖ 3 (ηξνπνπνίεζε)        
 

 Ν πεχζπλνο ηεο Ξξάμεο:    _______________________________ 

 Ρίηινο ππνέξγνπ:                       ________________________________________________________________________ 

Α/Α 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ/ 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ [1] 

ΚΝΛΑΓΑ 
ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 
[2] 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ/ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ  
[3] 

ΠΣΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
[4] 

ΔΞΗΙΔΜΗΚΝ 
ΘΝΠΡΝΠ        

[5] 

ΚΖ 
ΔΞΗΙΔΜΗΚΝ 

ΘΝΠΡΝΠ        
[6] 

               

               

               

               

               

               

               

[1] αλαθέξεηαη ε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ (π.ρ. ΞΔ Νηθνλνκηθνχ/Ινγηζηήο ) 

[2] αλαθέξεηαη ν ηχπνο απαζρφιεζεο (π.ρ. αλζξσπνκήλεο θιπ) 

[3] αλαθέξεηαη ην είδνο απαζρφιεζεο (π.ρ. Γηνίθεζε έξγνπ, Θαηαρψξεζε-επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, εκπεηξνγλσκνζχλε ζην παξαδνηέν 3 θιπ) 

[4] αλαθέξεηαη ζρέζε εξγαζίαο (π.ρ. Πχκβαζε έξγνπ, ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα, θιπ) 

[5] αλαθέξεηαη ην θφζηνο απαζρφιεζεο πνπ βαξχλεη ηελ πξάμε θαη είλαη επηιέμηκν  

[5] αλαθέξεηαη ην θφζηνο απαζρφιεζεο πνπ βαξχλεη ηελ πξάμε θαη δελ είλαη επηιέμηκν 

 
Αξ. Δγθξηηηθήο Απφθαζεο:………………….. 
(Ππκπιεξψλεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνέξγνπ) 

 
 

Αζήλα  _____/_____/_____ 

Ν πεχζπλνο ηεο Ξξάμεο 

 

(πνγξαθή) 



Νδεγφο πινπνίεζεο πξάμεσλ  Πειίδα 21 απφ 41 

 

 

EΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

Γλάδστωνος 1
α
 & Πατησίων, 106 77  Αθήνα,   www.ygeia-pronoia.gr  

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 
Ρεύρνο Αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο Φπζηθνύ αληηθεηκέλνπ 

 
Ν πεχζπλνο ηεο Ξξάμεο:  _______________________________ 

Ρίηινο ππνέξγνπ:      _________________________________________ 

 
 
Α. ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 
 
ΠΡΝΣΝΗ   
 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  
 
ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΔΠ ΞΔΟΑΛ ΡΩΛ ΞΔΟΗΓΟΑΦΝΚΔΛΩΛ ΠΡΝ ΡΓΞΞ 
 
ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ 

 



Νδεγφο πινπνίεζεο πξάμεσλ  Πειίδα 22 απφ 41 

 

 

EΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

Γλάδστωνος 1
α
 & Πατησίων, 106 77  Αθήνα,   www.ygeia-pronoia.gr  

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3 

Απόθαζε πινπνίεζεο ππνέξγνπ κε ίδηα κέζα 

 

 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΑΗΝΣΝ : 
ΝΟΓΑΛΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ : 
ΡΗΡΙΝΠ ΞΝΔΟΓΝ : 
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 
Ραρ. Γηεχζπλζε :      Αζήλα, 
Ξιεξνθνξίεο:        Αξηζ. Ξξση.: 
Ρει/λν:  
Fax:        
 
ΘΝΗΛ:  
α) Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δ.Φ.Γ. ηνπ Δ.Ξ. 

«Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 
β) Γελ. Γ/λζε ...............Ξ.. 
 
 
ΘΔΚΑ: Απφθαζε πινπνίεζεο ππνέξγνπ κε ίδηα κέζα 
 
Έρνληαο ππ’ φςηλ: 

 

1. Ρελ ππ. αξηζκ. .................... Απφθαζε Έληαμεο ηνπ έξγνπ ........... ζην Δ.Ξ. 
«Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 

2. Ρελ ππ. αξηζκ. …………. απφθαζε πξνέγθξηζεο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο & 
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δ.Φ.Γ. ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-
2013  

3. Ρηο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ πεξεζία /Φνξέα 
 
Δγθξίλνπκε ηελ πινπνίεζε κε ίδηα κέζα ηνπ ππνέξγνπ .................... ……………...........» 
απφ ηελ ..................................... (πεξεζία/θνξέα) ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα 
ζηνλ ζπλεκκέλν θάθειν πινπνίεζεο ππνέξγνπ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο 
«…………………………» 

Νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ αθνξνχλ ζηα εμήο: 

………………………………………………. 

………………………………………….. 

Ρν ππνέξγν κε ηίηιν «………………………………………………» θαη πξνυπνινγηζκφ 
……………….€ απνηειεί κέξνο ηεο πξάμεο «………………………………………………..» ε νπνία 
ρξεκαηνδνηείηαη κε ζπλνιηθή δαπάλε πνζνχ ................. € απφ  ηε  ΠΑΔ…….  κε θσδηθφ 
αξηζκφ ..…………………….. 

I. Ζ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ έρεη έλαξμε ηελ ............. θαη ιήμε ηελ ............ 

II. Ρν ππνέξγν ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο  ππ. αξηζκ. …… Απφθαζεο Έληαμεο ζην 
Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» θαη ηνπ ζπκθψλνπ απνδνρήο ησλ φξσλ 
απηήο. 



Νδεγφο πινπνίεζεο πξάμεσλ   Πειίδα 23 απφ 41 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

Γλάδστωνος 1
α
 & Πατησίων, 106 77  Αθήνα,   www.ygeia-pronoia.gr  

III. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ παξαιαβή ηνπο ζα 
ζπγθξνηεζεί ην αξκφδην φξγαλν κε άιιε Απφθαζε /ή αξκφδηνη είλαη νη 
………………………………. / (φ,ηη αλαθέξεηαη ζην θάθειν πνηφηεηαο ηνπ ππνέξγνπ) 

 

Ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 

(ΞΝΓΟΑΦΖ) 

(ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ) 
Ππλεκκέλα (6): 

o Ρεχρνο Αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο Φπζηθνχ αληηθεηκέλνπ  

o Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

o Ρεθκεξίσζε ηνπ θφζηνπο 

o Ξίλαθαο πξνβιεπφκελεο απαζρφιεζεο 

o Νξγαλφγξακκα/ πεξηβάιινλ ηεο πξάμεο 

o Φάθεινο Ξνηφηεηαο ππνέξγνπ 

 



Νδεγφο πινπνίεζεο πξάμεσλ   Πειίδα 24 απφ 41 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

Γλάδστωνος 1
α
 & Πατησίων, 106 77  Αθήνα,   www.ygeia-pronoia.gr  

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 4 

Απόθαζε γηα ηε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο θαη Ξηζηνπνίεζεο 
Ξνηόηεηαο Ξαξαδνηέσλ 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝ ΞΝΓΔΗΓΚΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΑΗΝΣΝ : 
ΝΟΓΑΛΝ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ : 
ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ : 
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 
ΡΟΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ : 

 

 
ΘΔΚΑ: Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο θαη Ξηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ: «.......................................»  
 
 
Έρνληαο ππ' φςηλ: 
α) (ζεζκηθφ πιαίζην θνξέα, θαηεγνξίαο πξάμεο) 
β) Ρελ ππ. αξηζκ. …… Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο «......................……........» ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013»  
γ) Ρελ απφθαζε κε αξηζκ. .......................γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο ηεο πξάμεο κε 

ίδηα κέζα  
 
Απνθαζίδνπκε 
 

1. Ππγθξνηνχκε ηελ  Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο θαη Ξηζηνπνίεζεο ησλ παξαδνηέσλ ηεο 
πξάμεο (ή ππνέξγνπ): «..................................», ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ – 
ηελ (ή ηνπο): 

α) ............ σο Ξξφεδξν (Ηδηφηεηα- profil), 
β) ........... σο Κέινο (Ηδηφηεηα- profil), 
γ) ........... σο Κέινο (Ηδηφηεηα- profil), 
 
2. Ζ Κεζνδνινγία Ξαξαιαβήο θαη Ξηζηνπνίεζεο ησλ Ξαξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ζα είλαη 
ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθαζε ινπνίεζεο Ξξάμεο κε ίδηα κέζα. 
 

 
Ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 

(ΞΝΓΟΑΦΖ) 

(ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ) 
 
 
Αξ. Δγθξηηηθήο Απφθαζεο:………………….. 
(Ππκπιεξψλεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ θαθέινπ ηεο πξάμεο) 



Νδεγφο πινπνίεζεο πξάμεσλ   Πειίδα 25 απφ 41 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

Γλάδστωνος 1
α
 & Πατησίων, 106 77  Αθήνα,   www.ygeia-pronoia.gr  

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 5 
 

ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΛΝΗΑΠ 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΝΔΟΓΝ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ 

ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΝΔΟΓΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηθαηνύρνο/αλάδνρνο 

(Θ.Δ.Θ.) 

 

Ρίηινο Ξξάμεο  

Ρίηινο πνέξγνπ  

Α/Α πνέξγνπ  

 

 

 



Νδεγφο πινπνίεζεο πξάμεσλ   Πειίδα 26 απφ 41 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

Γλάδστωνος 1
α
 & Πατησίων, 106 77  Αθήνα,   www.ygeia-pronoia.gr  

 

ΦΝΟΔΗΠ ΞΝ ΠΛΔΟΓΑΕΝΛΡΑΗ ΠΡΖΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ - ΞΝΔΟΓΝ 

α/α Δπσλπκία Φνξέα 
πνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη 

1.  Θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ (θνξέαο 

θαηάξηηζεο) 

2.  Γηάζεζε ηνπ πξνο εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ (θνξέαο πξνζσπηθνχ) 

3.  Ξαξνρή ρψξνπ (δνκέο) θαη 

εξγαδφκελνπο-εθπαηδεπηέο γηα πξαθηηθή 

άζθεζε  

4.  Ξαξνρή ρψξνπ (δνκέο) θαη 

εξγαδφκελνπο-εθπαηδεπηέο γηα πξαθηηθή 

άζθεζε  

5.  Γηαθξαηηθνί εηαίξνη (πξαθηηθή άζθεζε 

γηα 16 θαηαξηηδφκελνπο ζε 

εμεηδηθεπκέλεο δνκέο ζηελ λνεηηθή 

πζηέξεζε κε δεπηεξνγελείο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο) 

Ππλππνβάιιεηαη/νληαη ηδησηηθφ/α ζπκθσλεηηθφ/α . Πε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζηνχλ 
πεξηζζφηεξεο γξακκέο πξνζζέηνπκε  αληίζηνηρα 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ  ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ  

Θαηεγνξία Α: Θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ ζρεηηθφ κε ηελ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε 

 
 

Θαηεγνξία Β: Θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ ζρεηηθφ κε ηελ δεκφζηα πγεία 

 

 

Θαηεγνξία Γ: Θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ ζρεηηθφ κε ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο 

 

 

Θαηεγνξία Γ:  Θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ ζρεηηθφ κε ηα ΠΓ/ Ξξφλνηα 

 

 

Πεκεηψζηε κε Σ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν 
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α
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ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΩΟΔΠ % 

Ππλνιηθή δηάξθεηα:   

Γηάξθεηα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο:   

Γηάξθεηα πξαθηηθήο – on the job training:   

 
 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΔΩΟΖΡΗΘΝ ΚΔΟΝΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ 

Ρφπνο πινπνίεζεο:  

(νδφο, αξηζκφο, πφιε, ΡΘ) 

 

Α. Ζ αίζνπζα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαη αλήθεη ζηνλ Γηθαηνχρν.  

Β. Ζ αίζνπζα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαη αλήθεη ζε ζπλεξγαδφκελν Φνξέα  

Δπσλπκία Φνξέα:  

Γ. Ζ αίζνπζα έρεη ελνηθηαζηεί απφ πηζηνπνηεκέλν απφ ην ΔΘΔΞΗΠ Φνξέα   

Δπσλπκία Φνξέα: 

Γ. Ζ αίζνπζα έρεη ελνηθηαζζεί θαη έρεη πηζηνπνηεζεί / ζα πηζηνπνηεζεί πξνζσξηλά 

(δηαγξάςηε αλάινγα)  

 

Πεκεηψζηε κε Σ ζην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν θαη αλαθέξαηε ηελ επσλπκία ηνπ Φνξέα φπνπ 
απαηηείηαη 
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΘΡΗΘΖΠ ΑΠΘΖΠΖΠ – ON THE JOB TRAINING 

ΓΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ Α΄ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 

(Πε ιεηηνπξγνύζα/εο ήδε δνκή/εο απναζπινπνίεζεο) 

1 Δπσλπκία δνκήο:  

Φνξέαο ζηνλ νπνίν 
αλήθεη: 

 

Γηεχζπλζε:  

Αξηζκφο θαηαξηηδνκέλσλ:  

2 Δπσλπκία δνκήο:  

Φνξέαο ζηνλ νπνίν 
αλήθεη: 

 

Γηεχζπλζε:  

Αξηζκφο θαηαξηηδνκέλσλ:  

3 Δπσλπκία δνκήο:  

Φνξέαο ζηνλ νπνίν 
αλήθεη: 

 

Γηεχζπλζε:  

Αξηζκφο θαηαξηηδνκέλσλ:  

4 Δπσλπκία δνκήο:  

Φνξέαο ζηνλ νπνίν 
αλήθεη: 

 

Γηεχζπλζε:  

Αξηζκφο θαηαξηηδνκέλσλ:  

5 Δπσλπκία δνκήο:  

Φνξέαο ζηνλ νπνίν 
αλήθεη: 

 

Γηεχζπλζε:  

Αξηζκφο θαηαξηηδνκέλσλ:  

6 Δπσλπκία δνκήο:  

Φνξέαο ζηνλ νπνίν 
αλήθεη: 

 

Γηεχζπλζε:  

Αξηζκφο θαηαξηηδνκέλσλ:  
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΘΡΗΘΖΠ ΑΠΘΖΠΖΠ – ON THE JOB TRAINING 

 

Γνκή:  

Γηεχζπλζε:  

Αξηζκφο θαηαξηηδνκέλσλ 

(αλά νκάδα πξαθηηθήο 

άζθεζεο) 

Νκάδαο Α:  

Νκάδαο Β:  

Νκάδαο Γ:  

Νκάδαο Γ:  

Νκάδαο Δ:  

Νκάδαο ΠΡ:  

Νκάδαο Ε:  

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΘΡΗΘΖΠ ΑΠΘΖΠΖΠ – ON THE JOB TRAINING 

Δπσλπκία δνκήο:  

Φνξέαο ζηνλ νπνίν αλήθεη  

Γηεχζπλζε:  

Αξηζκφο θαηαξηηδνκέλσλ  

 Νκάδα Α  

 Νκάδα Β  

 

………………………………. 
 

 
ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ 

(Ωο πξνο ην ζύλνιν ηεο Δλέξγεηαο, ην Θεσξεηηθό ηεο κέξνο, ηελ εηαηξηθόηεηα 

ζηελ Ξξαθηηθή Άζθεζε, ηελ ηπρόλ Γηαθξαηηθόηεηά ηεο θ.α.) 
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ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΩΟΝΙΝΓΗΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ  
 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 
ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΖΠ ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ 
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΔ ΩΟΔΠ 

ΘΔΩΟΗΑ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΠΛΝΙΝ 

 
 
 

 
     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 ΡΔΙΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ   
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΩΛ ΘΑΗ ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΩΛ 
 

Α/Α ΔΞΩΛΚΝ ΝΛΝΚΑ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 
ΦΝΟΔΑΠ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
Α.Κ. 

ΔΘΔΞΗΠ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       
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EΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  
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ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ (ΞΝΔΟΓΝ) 
 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΓΑΞΑΛΩΛ € % 

α. ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΩΛ   
β. ΓΑΞΑΛΔΠ ΘΑΡΑΟΡΗΕΝΚΔΛΩΛ   
γ. ΑΚΔΠΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ   

δ. ΔΚΚΔΠΔΠ  ΓΑΞΑΛΔΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ   

ζ1. ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΩΛ (= α+β+γ+δ)   

ε.ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΘΡΝΠ ΝΟΗΝ ΚΔΠΝ ΩΟΗΑΗΝ ΘΝΠΡΝΠ (Κ.Ω.Θ.)    

Π. ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ - ΞΝΔΟΓΝ    

Πεκείσζε :  ην πνζνζηφ θάζε θαηεγνξίαο δαπάλεο γηα ηηο θαηεγνξίεο α,β,γ θαη δ ππνινγίδεηαη ζην Κεξηθφ ζχλνιν ζ.1 

Κέζν Ωξηαίν Θόζηνο (Κ.Ω.Θ. ) θαηάξηηζεο ζε €         
    (=ζ.1 /αξηζκνχ  θαηαξηηδνκέλσλ Σ αξηζκνχ  σξψλ) 
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ΑΛΑΙΠΖ ΓΑΞΑΛΩΛ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ  ΓΑΞΑΛΖΠ 

 
α. ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΩΛ 

     

Θαηεγνξία                                    
εθπαηδεπηώλ 

Πύλνιν 
Αλζξσπνσξώλ 

θαηάξηηζεο 
Ακνηβή/ώξα   ( ζε € ) 

Γαπάλε                    
( ζε € ) 

α.1  57 (θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ θαη εκπεηξία >5ρξόληα)  

α.2  49 (θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ θαη 5>=εκπεηξία 

>3ρξόληα)  

α.3  46(θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ θαη 3>=εκπεηξία ‘ε πηπρίν 

3βακηαο κε 5>=εκπεηξία >3ρξόληα )  

α.4  35 (θάηνρνο πηπρίνπ 3βακηαο θαη 3>=εκπεηξία  

α.5  29 (πηπρίν κεηα2ξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ΗΔΘ, ΡΔΔ,  

απόθνηηνπο 2ζκηαο κε εκπεηξία >6 ρξόληα)  

α.6  25 Νη ππόινηπνη  

α.7  
Νη ακνηβέο γηα εθπαηδεπηέο πνπ πξνζθαινύληαη από ην 
εμσηεξηθό απνηεινύλ ζέκα ζπλελλόεζεο  κε ηνλ ππεύζπλν 
από ηελ ΔΡΘΑ 

 

ΠΛΝΙΝ                                       Α/Ω  ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΩΛ (α)  
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β. ΓΑΞΑΛΔΠ ΘΑΡΑΟΡΗΕΝΚΔΛΩΛ 

     

Αξηζκόο                              
θαηαξηηδνκέλσλ 

Ώξεο                                  
θαηάξηηζεο 

Δθπαηδεπηηθό επίδνκα / 
ώξα                                               

( ζε € ) 
Γαπάλε                    ( ζε € ) 

  

Ζ θαηαβνιή ε κε εθπαηδεπηηθνύ 
επηδόκαηνο θαζώο θαη ην πνζό 
απηνύ, ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ 
πξνθήξπμε από ην δηθαηνύρν 

 

ΓΑΞΑΛΔΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΕΝΚΔΛΩΛ    

  
ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ 
ΘΑΡΑΟΡΗΕΝΚΔΛΩΛ (β) 

 

     

γ. ΑΚΔΠΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

     

ΔΗΓΝΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 
ΘΝΠΡΝΠ                                               
( ζε € ) 

ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ΒΗΒΙΗΑ, ΓΟΑΦΗΘΖ ΙΖ, ΦΩΡΝΡΞΗΔΠ θ.ι.π  

ΔΛΝΗΘΗΑΠΖ ΞΟΝΠΘΔΡΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  

ΚΔΡΑΦΝΟΑ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΟΝΠΘΔΡΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  

ΔΛΝΗΘΗΑ ΓΝΚΩΛ  

ΑΛΑΙΩΠΗΚΑ ΔΗΓΖ ΓΗΔΗΛΖΠ, ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ & ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΩΡΔΠ ΙΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ  

ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ ΞΑΓΗΩΛ  

ΓΑΞΑΛΔΠ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΑΠ-ΚΔΡΑΦΟΑΠΖΠ  

ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΜΩΡΔΟΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ  

ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΖΚΔΟΗΓΑΠ  

ΓΑΞΑΛΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΖΠ ΑΠΘΖΠΖΠ  

ΓΑΞΑΛΔΠ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ  
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Πύλνιν Άκεζσλ Γαπαλώλ ινπνίεζεο (γ)  

     

δ. ΔΚΚΔΠΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ  

     

ΔΗΓΝΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 
ΘΝΠΡΝΠ                                               
( ζε € ) 

ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΡΔΙΔΣΗΑΘΝ ΓΛΑΚΗΘΝ(*)  

ΑΚΝΗΒΖ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΔΘΛΝ  

ΓΑΞΑΛΔΠ ΓΟΔΠΖΠ, ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ, Θ.Ι.Ξ.  

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΣΩΟΩΛ - ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ  

ΔΜΝΓΑ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ  

ΑΚΝΗΒΖ ΠΛΡΝΛΗΠΡΖ  

    

Πύλνιν Δκκέζσλ Γαπαλώλ ινπνίεζεο (δ)  

(*) Δπηζπλάπηεηαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε 
     

ε. ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΘΡΝΠ ΚΔΠΝ ΩΟΗΑΗΝ ΘΝΠΡΝΠ (εθηόο Κ.Ω.Θ.) 

     
     

ΔΗΓΝΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 
ΘΝΠΡΝΠ                                               
( ζε € ) 

Γαπάλεο Κεηαθίλεζεο, Γηακνλήο, Γηαηξνθήο Θαηαξηηδνκέλσλ (*)  

Γαπάλεο Κεηαθίλεζεο, Γηακνλήο, Γηαηξνθήο Δθπαηδεπηψλ (*)  

Γαπάλεο Κεηαθίλεζεο, Γηακνλήο, Γηαηξνθήο Πηειερηαθνχ δπλακηθνχ (*)  

Γαπάλεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο (*)  

    

Πύλνιν δαπαλώλ εθηόοο Κέζνπ Ωξηαίνπ Θόζηνπο - Κ.Ω.Θ. (ε)  

(*) Δπηζπλάπηεηαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε    



Νδεγφο πινπνίεζεο πξάμεσλ  Πειίδα 37 απφ 41 

 

 

EΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

Γλάδστωνος 1
α
 & Πατησίων, 106 77  Αθήνα,   www.ygeia-pronoia.gr  

 
 
 

ΔΔΞΞΗΗΠΠΛΛΑΑΞΞΡΡΝΝΚΚΔΔΛΛΑΑ  
  

1. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε δαπαλψλ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ  

2. Αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ θαηεγνξίαο Δ (εθηφο Κ.Ω.Θ.)  

3. Φάθεινο Ξνηφηεηαο Ξξάμεο 

 

 

 

 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ 

Πχκθσλα κε ην Δληαίν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ελεξγεηψλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΡ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ (θεθ ηεχρνο Β 

αξ 1491 29/7/2008),  ν δηθαηνχρνο δχλαηαη λα εθηειέζεη ην ππνέξγν ηεο θαηάξηηζεο κε 

πξνζθπγή ζε αλαδφρνπο (άξζξν 6). 

Ν δηθαηνχρνο ζην θάθειν  σξηκφηεηαο ηνπ ππνέξγνπ ππνρξενχηαη λα ζπκπεξηιάβεη 

εθηφο απφ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο σξηκφηεηαο ηεο αλαδνρήο θαη ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 

ζπκπιεξσκέλνπο ρσξίο ηα επηζπλαπηφκελα 1,2   
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ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ 
Έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ νδεγνχ 

 ηελ κε αξ. 7725/28.3.2007 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ Δζληθνχ 
Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (Θσδηθφο CCI 2007GR16UNS001)  

 ην Λ. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 
γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΘ 267/Α) 

 ηελ κε αξ. C/2007/5528/9.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ Δ.Ξ. 
«Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013» (Θσδηθφο CCI 2007GR05UPO003) 

 ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006 πεξί 
θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 
ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν θαη ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1260/1999. 

 Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1794/1999 

 ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε 
ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006 
ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν 
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν θαη ην Ρακείν Ππλνρήο 
θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

 ην Λ. 2362/1995 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΘ 247/Α) 

 Ρν Λ.2190/1994  «Πχζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη 
ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΘ 28/Α), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Λ. 
2527/1997 (ΦΔΘ 206/Α) θαη ηζρχεη 

 Ρν Λ.3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (Γ.Δ.Θ.Ν.)» (ΦΔΘ 314/Α) 

 Ρν Ξ.Γ. 57/2007 «Θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο πνπ δηέπνπλ ην Δζληθφ Θέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 
(Δ.Θ.Γ.Γ.Α) (ΦΔΘ 59/Α) 

 ηελ ππ’ αξηζκφλ 14053/ΔΠ 1749/27-03-2008 (ΦΔΘ 540/Β/27-3-2008) πνπξγηθή 
Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

 ην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
Ξξάμεσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλ. 1828/2006 (ππ’ αξ. πξση.  
23105/ΓΓΑΑΞ 4632/23-05-2008 έγγξαθν ηνπ ΞΝΗΝ) 

 ην ππ’ αξηζκφλ 27915/ΓΓΑΞΞ/4901/19_6_2008 έγγξαθν ηνπ ΞΝΗΝ: «Έκκεζεο 
δαπάλεο πνπ δειψλνληαη θαη’ απνθνπή γηα πξάμεηο ηνπ ΔΘΡ πνπ πινπνηνχληαη 
κέζσ επηρνξήγεζεο». 

 ηνλ νδεγφ πινπνίεζεο πξάμεσλ κε ίδηα κέζα ζην πιαίζην ηνπ ΔΞ «ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ 
ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖ 2007-2013»  

 ηνλ νδεγφ πινπνίεζεο πξάμεσλ κε ίδηα κέζα ζην πιαίζην (ΚΝΓ 2005) ΙΝΞΝΗΖΠΖ 
ΞΟΑΜΔΩΛ ΚΔ ΗΓΗΑ ΚΔΠΑ ΔΞ γεία Ξξφλνηα (2002)  
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ
ΚΩΓ. 

Δ.Γ.Λ.
ΟΙΚΟΣΡΟΦΔΙΑ ΞΔΝΩΝΔ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΑ ΤΓ

ΚΟΙΝΟΣΙΚΔ ΓΟΜΔ 

(Κ.Ψ.Τ., ΚΔΝΣΡΑ 

ΗΜΔΡΑ θ.α.)

ΚΟΙΠΔ

Δαπάλεο κίζζσζεο ρώξνπ 62,00

Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο (Θέξκαλζε, Σειεθσληθά έμνδα, δαπάλεο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ύδξεπζεο θ.ι.π)

62.00 

θαη 

64.00

Δαπάλεο ζπληήξεζεο ρώξνπ θαη εμνπιηζκνύ-δαπάλεο θαζαξηζκνύ ρώξνπ 62,00

Δηάθνξα δηνηθεηηθά έμνδα θαη δαπάλεο γξαθηθήο ύιεο 64,00

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ/πξνθεξύμεσλ 64,00

Δαπάλεο πξνβνιήο δεκνζηόηεηαο θαη θνηλσληθήο ελεκέξσζεο/ επαηζζεηνπνίεζεο 64,00

Δαπάλεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εμνπιηζκνύ 62,00

Σξαπεδηθά έμνδα 65,00

Απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ 66,00

Επηζηεκνληθά Υπεύζπλνο
60.00 ή 

61.000

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 61,00

Δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηνπ πξνζσπηθνύ ή ησλ ζπλεξγαηώλ 

(ηξίησλ)

Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: δαπάλεο ςπραγσγίαο, δαπάλεο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, 

ηκαηηζκόο, θαξκαθεπηηθή θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, κηθξνέμνδα θ.ι.π
64,00

ΓΑΠΑΝΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Γ

Β

Α

Πξνζσπηθό ζηειέρσζεο δνκήο

Σύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνπο θαλόλεο επηιεμηκόηεηαο ηνπ ΕΣΠΑ 2007-2013

Σύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνπο θαλόλεο επηιεμηκόηεηαο ηνπ ΕΣΠΑ 2007-2013

Τν ύςνο ησλ δαπαλώλ δηαβίσζεο θαη αλάπηπμεο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζπλδέεηαη κε ην είδνο ηεο δνκήο (ζηεγαζηηθνύ ηύπνπ δνκή ή θνηλνηηθή δνκή) θαη ηνλ αληίζηνηρν 

αξηζκό ησλ θηινμελνπκέλσλ ή εμππεξεηνπκέλσλ. 

Τα ηξαπεδηθά έμνδα γηα ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκώλ είλαη επηιέμηκα, εθόζνλ ε ζπγρξεκαηνδόηεζε από ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, απαηηεί άλνηγκα ρσξηζηνύ/σλ ηξαδεπηθνύ/σλ 

ινγαξηαζκνύ/σλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο

ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΓΑΠΑΝΔ ΓΙΑΒΙΩΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΤΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΑΣΙΚΕ ΔΟΜΕ ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜΕΝΩΝ Ε ΚΟΙΝΟΣΙΚΕ ΔΟΜΕ

Πεξίπηωζε ΝΠΓΓ: Οη απνδνρέο ηνπ πξνζωπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζε δνκέο ΝΠΓΓ ωο Σειηθώλ Γηθαηνύρωλ-θνξέωλ πξνζδηνξίδνληαη απν ην ηζρύνλ θάζε 

θνξά ζεζκηθό πιαίζην, θαζώο νη αληίζηνηρεο ζέζεηο είλαη νξγαληθέο. Δπηιέμηκε είλαη ε κηθηή ακνηβή, ηα επηδόκαηα ενξηώλ θαη αδείαο θαη ε αηηηνινγνγεκέλε 

ππεξωξηαθή απαζρόιεζε

Περίπτωση ΝΠΙΓ: Οη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνύ, πνπ απαζρνιείηαη ζε δνκέο ΝΠΙΔ σο Τειηθώλ Δηθαηνύρσλ-θνξέσλ δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηα ηππηθά πξνζόληα, ηα έηε 

πξνϋπεξεζίαο θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (ζπιινγηθέο/θιαδηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο). Επηιέμηκε είλαη ε κηθηή ακνηβή, ηα επηδόκαηα ενξηώλ θαη αδείαο θαη ε αηηηνινγνγεκέλε 

ππεξσξηαθή απαζρόιεζε

60,00

Σε πεξηπηώζεηο κεηαθίλεζεο εθηόο έδξαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαβάιιεηαη ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ εθόζνλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε κέζα καδηθήο 

κεηαθίλεζεο ε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε εθόζνλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε ρξήζε ΙΦ . Επ'ηζεο θαηαβάιινληαη ηα έμνδα δηακνλήο βάζεη απόδεημεο - ηηκνινγίνπ θαη ηα έμνδα 

δηαηξνθήο γηα θάζε εθηόο έδξαο δηαλπθηέξεπζε βάζεη απνδείμεσλ ζην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο όπσο απηή πξνβιέπεηαη από ην δεκόζην ε ηελ ζπλελόεζε κε ηνλ ρεηξηζηή ηεο 

πξάμεο

Τν ύςνο ηεο ακνηβήο ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζύλνπ ηεο δνκήο πξέπεη λα ηεθκαίξεηαη, βάζε ζύκβαζεο, παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαηά ηελ πινπνίεζε (απνηύπσζε απηώλ) θαη 

αληίζηνηρσλ πξνζόλησλ.

Οη δαπάλεο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηνπο θαη ην ύςνο ησλ απνδνρώλ ηνπο πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη από ην είδνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο δνκήο, θαζώο θαη από ην πνζνζηό θάιπςεο 

έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ ζηειέρσζεο ηεο δνκήο
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Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΑΠΑΝΩΝ Γ14 Γ16 Γ60 Γ61 Γ62 Γ64 Γ65 Γ66

Α ΓΑΠΑΝΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΩΝ

Ακνηβέο εθπαηδεπηώλ Χ

Αζθάιηζε εθπαηδεπηώλ Χ

Β ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ

Εθπαηδεπηηθό επίδνκα Χ

Δαπάλεο αζθάιηζεο θαηαξη. Χ

Γ ΑΜΔΔ ΓΑΠΑΝΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ

Δηδαθηηθό πιηθό, βηβιία, γξαθηθή ύιε, θωηνηππίεο Χ

Ελνηθίαζε πξόζζεηνπ εμνπιηζκνύ Χ

Μεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη αζθάιηζε πξόζζεηνπ 

εμνπιηζκνύ Χ

Ελνηίθηα δνκώλ Χ

Αλαιώζηκα είδε πγηεηλήο, θαζαξηόηεηαο & αζθ. θαη πξώηεο 

ύιεο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε Χ

Απνζβέζεηο παγίωλ Χ

Δαπάλεο κεηάθξαζεο Χ

Δαπάλεο εμωη. Αμηνιόγεζεο Χ

Δηνξγάλωζε εκεξίδαο Χ

Δαπάλεο πξαθηηθήο άζθεζεο Χ

Δαπάλεο πξνβνιήο δεκνζηόηεηαο Χ

Γ ΔΜΜΔΔ ΓΑΠΑΝΔ

Δαπάλεο ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ Χ

Ακνηβή Επηζηεκνληθά Υπεύζπλνπ Χ

Δαπάλεο ύδξεπζεο, ζέξκαλζεο Χ

Σπληήξεζε ρώξωλ - εμνπιηζκνύ Χ

Εμνδα ινγηζηηθήο παξαθνινύζεζεο Χ

Ακνηβή ζπληνληζηή Χ

1 ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ (=Α+Β+Γ+Γ)

Δ ΓΑΠΑΝΔ ΔΚΣΟ ΜΔΟΤ ΩΡΗΑΗΟΤ ΚΟΣΟΤ 

Δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο, δηαηξνθήο θαηαξηηδ. Χ

Δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο, δηαηξνθήο εθπαηδεπηώλ Χ

Δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο, δηαηξνθήο ζηειερηαθνύ 

δπλακηθνύ Χ

Δαπάλεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο Χ

ΤΝΟΛΟ  


