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ΘΕΜΑ:
Ένταξη της Πράξης «Ενέργειες στήριξης Διαχειριστή Προγράμματος "Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια"» με Κωδικό
ΟΠΣ 5087289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
3. Το ΠΔ 81/08.07.2019 (ΦΕΚ Α 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
4. Το ΠΔ 83/09.07.2019 (ΦΕΚ Α 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,
5. Την υπ’ αριθμ. Υ6/2019 (ΦΕΚ 2902/τ.Β/09.07.2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας,
6. Τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείων Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ειδικότερα το άρθρο 20, με το οποίο συνίσταται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), με αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα,
7. Την ΚΥΑ Ζ/3086/29-8-2019 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας (ΑΔΑ: 9ΩΔ5465ΧΘ0-ΟΠΨ) με τίτλο
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και Προϊσταμένων Μονάδων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ)»,
8. Την υπ’ αριθμ. Ζ/3117/2.9.2019 (ΦΕΚ 3437/Β/11.09.2019) Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έναρξη πλήρους λειτουργίας της
Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»,
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 98088/30.09.2019 (ΦΕΚ 3780/Β/14.10.2019) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας
«Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Χρηματοδοτικός Μηχανισμός
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ)»,
10. Το υπ’ αριθ. 38c από 01.08.2016 Πρωτόκολλο των Δοτριών Χωρών (Βασίλειο της Νορβηγίας, Δημοκρατία της Ισλανδίας και
Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν), με το οποίο εγκαθιδρύεται ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)
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περιόδου 2014-2021.
11. Τον από 23.09.2016 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021» (“Regulation on the
implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021”), που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 10.5 του Πρωτοκόλλου 38c της Συμφωνίας ΕΟΧ και επικυρώθηκε την ανωτέρα
ημερομηνία από την επιτροπή Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.),
12. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) περιόδου 2014-2021 που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την Επιτροπή Χ.Μ.
ΕΟΧ (FMC), όπως ισχύουν,
13.Το από 31.10.2017 υπογεγραμμένο Μνημόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding) για την υλοποίηση του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) μεταξύ των Δοτριών Χωρών (Βασίλειο της Νορβηγίας,
Δημοκρατία της Ισλανδίας και Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν) και της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων, η
χρηματοδότηση δράσεων του Προγράμματος «Good Governance, Accountable Institutions, Transparency» από τον Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την προγραμματική περίοδο 2014-2021, όπως τροποποιήθηκε την 19.3.2020 και
ισχύει,
14. Την υπ’ αριθμ. 13249/04-02-2020 (ΦΕΚ 526/Β/19-02-2020) ΚΥΑ «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την
υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των
Πόρων» (ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ), όπως ισχύει,
15. Την ΥΑ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (Β΄ 677) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναλογικά εφαρμόζεται (άρθρο 8.10 παρ 9
της υπ’ αριθμ. 13249/04-02-2020 (ΦΕΚ 526/Β/19-02-2020) ΚΥΑ «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των Πόρων»
(ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ) για την εκτέλεση ενεργειών που αφορούν στο κόστος διαχείρισης του Προγράμματος από τον Διαχειριστή του
Προγράμματος και τους Φορείς Υλοποίησης,
16. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 116665 (ΦΕΚ 4968/τ.Β’/10.11.2020 και υπ. αριθ. 137027/ΕΥΣΣΑ2394/2019 Τροποποίηση της 23451/ ΕΥΣΣΑ
493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής
Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας» (ΦΕΚ 677 Β’/03.03.2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
17. Την από 25.09.2020 Προγραμματική Συμφωνία για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και
Διαφάνεια» (Programme – Good Governance, Accountable Institutions, Transparency)», με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme
Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που υπεγράφη
μεταξύ των Δοτριών χωρών αφενός και της Ελληνικής Δημοκρατίας αφετέρου, όπως εκπροσωπείται αρμοδίως από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τα παραρτήματα της, όπως ισχύει,
18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1462/2.11.2020 Δέσμευση του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαχειριστή Προγράμματος: Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ότι θα τηρούνται οι όροι της Απόφασης
124428/7.12.2020 (Β’5355),
19. Την υπ’ αριθμ. 124428/24.11.2020 (ΦΕΚ 5355/τ’Β/07.12.2020) Υπουργική Απόφαση “Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με
τίτλο “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” (Programme F-Good Governance, Accountable Institutions, Transparency), με
Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 20142021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)”,
20. Την υπ’ αριθμ. 148/03.02.2021 πρόσκληση με τίτλο «Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης των
προκαθορισμένων πράξεών τους καθώς και του Διαχειριστή του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, θεσμοί και Διαφάνεια» του
ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021». (ΑΔΑ: Ψ2ΔΕ46ΜΠΥΓ-ΕΑΑ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 391/12/03.2021 απόφαση (ΑΔΑ:
ΩΘΞΕ46ΜΠΥΓ-ΥΕ5),
21. Το με ID 170091 - 23/03/2021 Τεχνικό Δελτίο Πράξης με τίτλο: «Ενέργειες στήριξης Διαχειριστή Προγράμματος Χρηστή
Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια»,
22. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, με τις ενσωματωμένες παρατηρήσεις, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της
θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας & Επιλεξιμότητας της πρότασης και στο Φύλλο
Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΟΧ,
23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 811 - 11/05/2021 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής
Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ),

Αποφασίζει
την ένταξη της Πράξης «Ενέργειες στήριξης Διαχειριστή Προγράμματος "Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί & Διαφάνεια"» στο Budget
Heading «Διαχείριση Προγράμματος» στο Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX).

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

5087289
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΔΕΤΠΕ)
1090211

3.Κωδικός Δικαιούχου:
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Το αντικείμενο της πράξης αφορά σε ενέργειες αναγκαίες για τις υποστηρικτές και τις κύριες διεργασίες που ο Διαχειριστής του
Προγράμματος (ΔΠ) καλείται να εφαρμόσει για την πιο αποτελεσματική διαχείριση του Προγράμματος και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα
εξής:
•
εξειδίκευση του σχεδίου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου σε επίπεδο Προγράμματος
•
κατάρτιση και υλοποίηση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και ετήσια επικαιροποίησή της συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και
συντήρησης site, ανάπτυξη ταυτότητας (branding) του Προγράμματος, λογότυπα για όλα τα μέσα, αναρτήσεις σε social media σε
συνεργασία με το Εθνικό Σημείο Επαφής και τον FMO
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•
υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης σε ελληνικά, αγγλικά πχ. δελτία τύπου, ανακοινώσεις, κάλυψη
εκδηλώσεων, προωθητικές ενέργειες κοκ. σύμφωνα με την επικοινωνιακή στρατηγική
•
δημιουργία «γραφείου ομάδας» ΕΟΧ εντός του ΔΠ όπου θα εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι υποστήριξης διαχείρισης του
προγράμματος (των 3 έργων και των διμερών έργων), την παρακολούθηση των έργων ιδίως όσον αφορά τα ορόσημα, τις προθεσμίες, τις
επικινδυνότητες, την έγκαιρη κλιμάκωση και τρόπους αντιμετώπισης, την επίτευξη Πλαισίου Επιδόσεων και Αποτελεσμάτων (Results
Framework), τη συγγραφή οδηγών, templates και άλλων εργαλείων, στην επικοινωνία κρίσιμων αποφάσεων, την τροφοδότηση
περιεχομένου δημοσιότητας κοκ
•
υποστήριξη καλής λειτουργίας επιτροπών και άλλων οργάνων διακυβέρνησης του προγράμματος όπως Επιτροπή Συνεργασίας
(συντονισμός, πρακτικά, συναντήσεις κοκ. )
•
συμβουλευτική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του Προγράμματος
•
υποστήριξη σε όλες τις ενέργειες και στη διαδικασία του reporting πχ. αναφορές προόδου, αναφορές που προκύπτουν από τον
Κανονισμό και το ΣΔΕ του ΕΟΧ με τυχόν απαιτούμενη διερμηνεία και μετάφραση στα Αγγλικά
•
σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση συναντήσεων, ενημερωτικών ημερίδων, workshops κλπ για την αποτίμηση και ενίσχυση της
επίδρασης του προγράμματος εντός/εκτός Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης της διερμηνείας και μετάφρασης, των μετακινήσεων, των
αναγκαίων υπηρεσιών φιλοξενίας, της κάλυψης δαπανών συμμετοχής, μετακινήσεων και φιλοξενίας εσωτερικού-εξωτερικού τόσο για
στελέχη του ΔΠ όσο και στελέχη τρίτων φορέων κοκ
•
οργάνωση συνεδρίων, ενημερωτικών ημερίδων, μετακινήσεων, εν γένει υποστήριξη υλοποίησης των αναγκών βέλτιστης και
εύρυθμης διαχείρισης υλοποίησης του Προγράμματος
•
κάλυψη δαπανών συμμετοχής, μετακινήσεων, φιλοξενίας εσωτερικού-εξωτερικού για στελέχη του ΔΠ και στελέχη τρίτων φορέων
που προσκαλούνται από τον ΔΠ για συμμετοχή σε συναντήσεις, επισκέψεις εργασίας, εκπαιδεύσεων κλπ
•
κατάρτιση σχεδίων διακηρύξεων για την υλοποίηση αναγκαίων ενεργειών υποστήριξης του ΔΠ
•
εμπειρογνωμοσύνες για ειδικά θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΣΔΕ και την υλοποίηση του Προγράμματος
•
εκπόνηση ερευνών, μελετών, εμπειρογνωμοσυνών για μέτρηση και οργάνωση (βάση δεδομένων) των δεικτών αποτελέσματος και
άλλα θέματα που προκύπτουν από την παρακολούθηση καθώς και προτάσεις βελτίωσης συλλογής, επεξεργασίας δεδομένων και
παραγωγής αναφορών
•
υποστήριξη στην παρακολούθηση των πράξεων και στη διεξαγωγή ελέγχων πχ. δημιουργία πλάνου ελέγχων και μεθόδου
δειγματοληψίας
•
υποστήριξη στην ανεύρεση, επικοινωνία, διαβούλευση και σύναψη διμερούς συνεργασίας με εταίρους από τις Δότριες χώρες για
τον ΔΠ και για τους Φορείς Υλοποίησης συμπεριλαμβανομένων δαπανών μετακινήσεων και φιλοξενίας για επισκέψεις εργασίας,
ανταλλαγών, εκπαιδεύσεων κοκ. στις χώρες προέλευσης των φορέων ή και στην Ελλάδα
•
υποστήριξη στην μετάφραση των κειμένων που απαιτείται στα Αγγλικά πχ. πρακτικά συναντήσεων Επιτροπής Συνεργασίας κα.
•
υλικοτεχνική υποστήριξη λειτουργίας του «γραφείου ομάδας ΕΟΧ» πχ. H/W, S/W, συνδρομητικές υπηρεσίες, γραφική ύλη, έξοδα
αποστολής εγγράφων κλπ
•
λοιπές ενέργειες υποστήριξης του ΔΠ σε τυχόν ανάγκες για τη βέλτιστη και εύρυθμη διαχείριση υλοποίησης του Προγράμματος
5. Παραδοτέα πράξης:
Ως παραδοτέα της πράξης ενδεικτικά αναφέρονται: μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, προμήθειες, επικοινωνιακή στρατηγική, διοργάνωση
εκδηλώσεων, βεβαιώσεις παρακολούθησης, βεβαιώσεις εκπαιδεύσεων, αποδεικτικά μετακινήσεων κ.ά.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
EOX_O13
5
EOX_O13
6
EOX_O13
7
EOX_O13
8
EOX_O13
9
EOX_O14
0
EOX_O14
1

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Μελέτες εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες– σχέδια
κειμένων στρατηγικής, σχεδίων δράσης,
Αριθμός
αξιολογήσεων κοκ.
Σχέδιο επικοινωνίας & δράσεις δημοσιότητας,
προβολής προγράμματος & έργων / προώθηση
Αριθμός
αποτελεσμάτων
Σχέδια Ετήσιων Εκθέσεων / Αναφορών,
Υποβολών IFR, αναφορών ενημέρωσης ή
Αριθμός
πληροφόρησης & Τελική Έκθεση
Συναντήσεις, workshops και γεγονότα
διαμοίρασης πληροφοριών και εμπειριών για την
Αριθμός
αποτίμηση, πρόοδο και ενίσχυση επίδρασης του
προγράμματος
Σχέδια προεγκρίσεων διακηρύξεων, αποφάσεων
Αριθμός
με ίδια μέσα και συμφωνιών συνεργασίας
Σχέδια Εκθέσεων επιτόπιων και διοικητικών
επαληθεύσεων ή ελέγχων
Αριθμός
(συμπεριλαμβανομένων προελέγχων δαπανών)
Δράσεις διευκόλυνσης σύναψης διμερών
Αριθμός
συνεργασιών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δεν εφαρμόζεται

6,00

Δεν εφαρμόζεται

10,00

Δεν εφαρμόζεται

10,00

Δεν εφαρμόζεται

10,00

Δεν εφαρμόζεται

20,00

Δεν εφαρμόζεται

20,00

Δεν εφαρμόζεται

6,00

7.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 19/05/2021.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/11/2024.

9.

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/06/2021.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό χωρίς
44.709,68
MC.4b. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΦΠΑ
ΚΛΠ)
ii. ΦΠΑ
10.730,32
i. Ποσό χωρίς
0,00
ΦΠΑ
MC.4c. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ii. ΦΠΑ
0,00
i. Ποσό χωρίς
12.693,55
ΦΠΑ
MC.4d. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ (EXPERTS, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)
ii. ΦΠΑ
3.046,45
i. Ποσό χωρίς
36.080,65
ΦΠΑ
MC.4e. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ii. ΦΠΑ
8.659,35
i. Ποσό χωρίς
77.975,81
ΦΠΑ
MC.4f. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
ii. ΦΠΑ
18.714,19
i. Ποσό χωρίς
52.822,58
ΦΠΑ
MC.4g. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
ii. ΦΠΑ
12.677,42
i. Ποσό χωρίς
148.225,79
ΦΠΑ
MC.4h. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ii. ΦΠΑ
35.574,21
i. Ποσό χωρίς
60.032,26
MC.4i. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ REPORTIΝG προς ΕΧΜ ΕΟΧ, ΕΣΕ, ΑΠ,
ΦΠΑ
ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ
ii. ΦΠΑ
14.407,74
i. Ποσό χωρίς
1.429,00
ΦΠΑ
MC.4j. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ii. ΦΠΑ
0,00
i. Ποσό χωρίς
55.241,94
ΦΠΑ
MC.4k. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ [παρ. 1(α) ή (β) αρ. 8.5 & παρ. 6 αρ. 8.12]
ii. ΦΠΑ
13.258,06
i. Ποσό χωρίς
11.693,55
MC.4l. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ii. ΦΠΑ
2.806,45
i. Ποσό χωρίς
17.741,94
ΦΠΑ
MC.4m. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ii. ΦΠΑ
4.258,06
i. Ποσό χωρίς
13.508,06
MC.4n. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΦΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ii. ΦΠΑ
3.241,94
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
44.709,68
10.730,32
0,00
0,00
12.693,55
3.046,45
36.080,65
8.659,35
77.975,81
18.714,19
52.822,58
12.677,42
148.225,79
35.574,21
60.032,26
14.407,74
1.429,00
0,00
55.241,94
13.258,06
11.693,55
2.806,45
17.741,94
4.258,06
13.508,06

659.529,00

3.241,94
659.529,00

659.529,00

659.529,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

659.529,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

659.529,00

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 659.529,00 €
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 659.529,00 €
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. ΣΑ

Ε7631

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(που συνεχίζει ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
να πληρώνει
την πράξη)
2021ΣΕ76310001
Νέο Εργο ΠΔΕ
NAI
0,00

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

659.529,00

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

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 659.529,00 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον
χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί
να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
ΕΥΔΕ ΤΠΕ, Λέκκα 23-25, 105 62, Αθήνα, Μονάδα Δ
Συνημμένα:
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης
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Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται
ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
2. Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) - Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της
υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), Μητροπόλεως
3, 10557 Αθήνα
3. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου,
10163 Καλλιθέα

Εσωτερική διανομή:
ΕΥΔΕ ΤΠΕ, Λέκκα 23-25, 105 62, Αθήνα
-Γραφείο Προϊσταμένου Υπηρεσίας
-Μονάδες Α, Β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «Ενέργειες στήριξης Διαχειριστή Προγράμματος "Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια"» αναλαμβάνει να
τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i)

2.

3.

Να τηρεί το Κανονιστικό πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ και την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως
όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη
μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους

(ii)

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

(iii)

Να λαμβάνει έγκριση από τον Διαχειριστή για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων.
Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για
την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής.

(iv)

Να ενημερώνει έγκαιρα τον Διαχειριστή του Προγράμματος σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις
προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και
οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και
ελέγχου.

(v)

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

(vi)

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

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

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

(ii)

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στον Διαχειριστή Προγράμματος μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

(iii)

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στον Διαχειριστή Προγράμματος και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την
ολοκλήρωση της πράξης
α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν
έσοδα, εφόσον απαιτείται
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή
ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο Φορέας
Υλοποίησης δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών
ετών από την ολοκλήρωσή της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το
ποια χρονική στιγμή προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που
παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο
Φορέας Υλοποίησης.
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ΑΔΑ: 6ΕΥΕ46ΜΠΥΓ-3Υ6
4.

5.

6.

7.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i)

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο Φορέας Υλοποίησης
υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στον Διαχειριστή Προγράμματος, Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Επιτροπής του ΧΜ
ΕΟΧ και της ΕΥ_ΧΜ ΕΟΧ..

(ii)

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

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i)

Να αποδέχεται να δημοσιοποιεί ο Διαχειριστής Προγράμματος την πράξη, στη διαδικτυακή πύλη www.eeagrants.gr, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 7.3 του Κανονισμού και στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

(ii)

Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού ΕΟΧ (Annex 3 Information and
Communication Requirements EEA and Norway Grants 2014-2021).

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i)

Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την
αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες
και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών
στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Ο Διαχειριστής Προγράμματος ενημερώνει τον
Φορέα Υλοποίησης για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων
των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων
εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(ii)

Να κοινοποιεί στον αρμόδιο Διαχειριστή Προγράμματος, το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο,
μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα,
καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.

(iii)

Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται
από τον Διαχειριστή προγράμματος.

Ειδικοί Όροι
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