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Τηλ.: 2132018013, 213 2018000
Fax: 213 2018011
Email: mkontzali@mou.gr
Προς:
1.ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
(ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»
ΑΠΟΦΑΣΗ

O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου
Έχοντας υπόψη:

1.Το Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ
265/Α/23.12.2014),
2.Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17.12.2014 με αριθμό C(2014) 10138 final/17-12-2014 για την έγκριση ορισμένων
στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα,
3.Τη με αριθμ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.15) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
4.Την Υπουργική Απόφαση 55231/ΕΥΘΥ 474/21-05-2015 (ΦΕΚ 949/Β/27-05-2015) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του άρθρου 5, παρ.2 του Ν.4314/2014 και αντικαταστάθηκε η με αριθμ.: οικ.202/2008
(ΦΕΚ 155/Β/01-02-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως ίσχυε,
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5.Τη με αριθμ.πρωτ.:34681/2015 Απόφαση ορισμού μετακλητού Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης των Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ (ΦΕΚ
178/ΥΟΔΔ/27-03-2015) που υπογράφει την Απόφαση Ένταξης,
6.Τις με αριθμ.πρωτ.:75310/15-07-2015 (ΑΔΑ: ΩΞΓ4465ΦΘΘ-ΚΟ3) και 75306/15-07-2015 (ΑΔΑ: 78ΧΟ465ΦΘΘ-ΟΨ8) Υπουργικές Αποφάσεις
για την τοποθέτηση υπαλλήλου ως Προϊσταμένης και τοποθέτησης Προϊσταμένων Μονάδων, αντιστοίχως, της ως άνω ΕΥΔ,
7.Την από 30-06-2015 Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΑΔΑ:
72ΡΑ465ΦΘΘ-314) με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του
Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν,
8.Τη με αριθμ. πρωτ.: 3014/09-11-2015 (Κωδ. 03_Α1.1_00) Πρόσκληση προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των
Φύλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμ.πρωτ.109/19-01-2016(Κωδ. 03_Α1.1_01).
9.Τη με αριθμ.πρωτ.:234/22-02-2016 Αίτηση Χρηματοδότησης του δικαιούχου «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Τομέας Εσωτερικών» προς την ΕΥΔ του ΕΠ για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (εισερχ. ΕΥΔ: 344/23-02-2016).
10. Την με αρ. πρωτ. 344/24-3-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
2014-2020»
11. Το με αρ. πρωτ. 1469/6-10-2016 (αρ. εισερχ. 2973/7-10-2016) Υποβολή αιτήματος 1ης Τροποποίησης ΤΔΠ της Πράξης «Οριζόντιες
Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» , με κωδικό ΟΠΣ 5000490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» και ενημέρωση σχετικά με ειδικούς όρους της απόφασης ένταξης.
12. Την από 25/10/2016 (αρ. εισερχ. Ε.Υ.Δ 3195/25-10-2016) επιβεβαίωση της Μονάδας Α2 ότι η πρόταση τροποποίησης δεν επιφέρει
ουσιώδεις μεταβολές στα στοιχεία της Πράξης κατά την έννοια του αρ. 71 του Κανονισμού 1303/2013, όπως αυτά αποτυπώνονται στο σχετικό
Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης της αρχικής ένταξης.
13. Τη με αρ.πρωτ. 3255/27-10-2016 Εισήγηση Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης της Ε.Υ.Δ. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»
14. Την πρόοδο των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της Πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΟΠΣ και των προβλημάτων που
διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Πράξης.
Αποφασίζει
την τροποποίηση της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»
ως εξής:
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

4 - Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα

4 - Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα

4 - Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα

4 - Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα

Άξονας Προτεραιότητας
1 - Διοικητική και οργανωτική
μεταρρύθμιση για την αύξηση
της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας του
Δημοσίου Τομέα στις 11
περιφέρειες
1 - Διοικητική και οργανωτική
μεταρρύθμιση για την αύξηση
της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας του
Δημοσίου Τομέα στις 11
περιφέρειες
1 - Διοικητική και οργανωτική
μεταρρύθμιση για την αύξηση
της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας του
Δημοσίου Τομέα στις 11
περιφέρειες
2 - Διοικητική και οργανωτική
μεταρρύθμιση για την αύξηση
της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας του
Δημοσίου Τομέα στην ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κατηγορία περιφέρειας

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από
ΕΠ

1.606.284,12

Μετάβαση

420.333,51

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

423.573,07

Μετάβαση

194.643,84
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4 - Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα

3 - Διοικητική και οργανωτική
μεταρρύθμιση για την αύξηση
της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας του
Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

54.802,63

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):
2.Δικαιούχος:

5000490
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣ.
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1010113

&

ΔΙΟΙΚ.

3.Κωδικός Δικαιούχου:
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), με στόχο την πρόληψη και την
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, trafficking κ.λπ.)
εκπόνησε το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013», το πρώτο Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.Στο πλαίσιο αυτό,
η ΓΓΙΦ προχώρησε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ενός Δικτύου εξήντα μία (61) Δομών πανελλαδικής κάλυψης (συνημμένο στο ΤΔ
«Κατάλογος Δομών ανά Περιφέρεια») για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Συμπληρωματικά με το πανελλαδικό δίκτυο των
61 Δομών λειτούργησαν οι Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας, που σκοπό είχαν το συντονισμό και την παρακολούθηση της πολιτικής
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, την ανάπτυξη ή/και την αναβάθμιση υπηρεσιών πολύπλευρης στήριξης
των γυναικών (24ωρη λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής SOS) τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς άσκησης πολιτικής, την ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση αρμόδιων κρατικών και άλλων φορέων, καθώς και της κοινωνίας γενικότερα, την επιμόρφωση κρατικών λειτουργών καθώς και
την παροχή νομικής βοήθειας με έμφαση στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας, σε εθνικό επίπεδο. H χρηματοδότηση της λειτουργίας
των δομών αυτών καθώς και των οριζοντίων παρεμβάσεων έγινε από το Ε.Π ‘Διοικητική Μεταρρύθμιση’.
Η Πράξη η οποία πρόκειται να ενταχθεί στο «Εθνικό σχέδιο δράσης ισότητας φύλων 2016-2020» που αναμένεται να εκπονηθεί τους επόμενους
μήνες, θα συμβάλει στη συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω δικτύου υποστήριξης των γυναικών το οποίο έχει δημόσιο χαρακτήρα.Οι
οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας συμπληρώνουν και υποστηρίζουν τη λειτουργία του πανελλαδικού δικτύου υποστηρικτικών δομών
που αποτελείται από 39 Συμβουλευτικά Κέντρα και 21 Ξενώνες (σύμφωνα με το με αριθμ. 26 συνημμένο στο ΤΔ Κατάλογο Δομών ανά
Περιφέρεια)που θα χρηματοδοτηθεί από Πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο
ολοκληρωμένος χαρακτήρας του προγράμματος δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.
Λόγω περιορισμού των χαρακτήρων επισυνάπτεται το τεχνικό δελτίο πράξης( σε μορφή word ), με το κείμενο σε πλήρη ανάπτυξη.
5. Παραδοτέα πράξης:
1.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ
Υποέργο 1: «Επίβλεψη/Παρακολούθηση και Συντονισμός των Δομών του Δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
Δράση 1: Ενδεικτικά Παραδοτέα:
Πακέτο Εργασίας 1.1

Εκθέσεις πεπραγμένων

Εκθέσεις Αναφορών Επιτόπιων συναντήσεων στις Περιφέρειες ευθύνης
Πακέτο Εργασίας 1.2

Εκθέσεις πεπραγμένων

Εκθέσεις Αναφορών Επιτόπιων συναντήσεων στις δομές ευθύνης

Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για τις ενέργειες δικτύωσης των δομών με φορείς και οργανισμούς και για την ανάδειξη
Καλών Πρακτικών ανά Περιφέρεια
Πακέτο Εργασίας 1.3

Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων

Κατάλογος των ενταγμένων υποθέσεων στο πρόγραμμα νομικής βοήθειας

Αρχείο συνεργατών/-τριών ψυχολογικής εποπτείας

Πρακτικά συνεδριάσεων ΟΔΕ
Δράση 2: Ενδεικτικά Παραδοτέα:
Πακέτο Εργασίας 2.1.

Έκθεση για τη μεθοδολογία προσέγγισης του έργου της παροχής ψυχολογικής στήριξης στα στελέχη των Δομών από
ψυχολόγους
Πακέτο Εργασίας 2.2

Μηνιαία αποδεικτικά πραγματοποίησης υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης

Εκθέσεις πεπραγμένων
Δράση 3: Ενδεικτικά Παραδοτέα:

Πρωτόκολλο συνεργασίας του ΚΕΘΙ με τον εκάστοτε δικηγορικό σύλλογο.

Φάκελος δικαιολογητικών ανά υπόθεση (έκθεση δικηγόρου, δικαιολογητικά για τη δαπάνη, αποδεικτικό πληρωμής).
Υποέργο 2: «Λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης SOS, εθνικής εμβέλειας.
Ενδεικτικά Παραδοτέα του υποέργου:
Δράση 1 «Λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης SOS εθνικής εμβέλειας» :

Τα παρουσιολόγια του απασχολούμενου προσωπικού

Βιβλίο/ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής συμβάντων σε μηνιαία βάση

Οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τη λειτουργία της γραμμής

Η τελική έκθεση απολογισμού.
Δράση 2 «Εποπτεία εφαρμογής των πολιτικών ισότητας στη λειτουργία του δικτύου δομών για την καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών»:
•
Εκθέσεις αναφοράς για κάθε επιτόπια επίσκεψη / συνάντηση εργασίας

Εξαμηνιαίες αναφορές εργασιών.
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Υποέργο 3: Εκπόνηση ή/και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών/τυποποιητικών εγγράφων λειτουργίας των δομών.
Ενδεικτικά Παραδοτέα είναι:

Οδηγοί / Εργαλεία συμβουλευτικής

Κανονισμός λειτουργίας

Κώδικας δεοντολογίας

Πρωτόκολλα συνεργασίας.

Οδηγός δικτύωσης.

Εγχειρίδιο σεξουαλικής παρενόχλησης

Μεθοδολογία αποτίμησης του δικτύου των δομών

Πλάνο βιωσιμότητας του δικτύου των δομών
Υποέργο 4: Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας (ενημέρωση-ευαισθητοποίηση) σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ενδεικτικά Παραδοτέα είναι:
Δράση 1: Προωθητικές ενέργειες (οργάνωση εκδηλώσεων, καμπάνιες , καλλιτεχνικές δράσεις κ.λπ.). Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσεων
Δημοσιότητας που θα περιλαμβάνει:

Ημερίδες ευαισθητοποίησης

Πρόσκληση, αφίσα ,πρόγραμμα ,φωτογραφίες ,ομιλίες, πρακτικά

Θεατρικά δρώμενα / Καλλιτεχνικές δράσεις

Θεατρικά δρώμενα σε διάφορες πόλεις της χώρας: Video, φωτογραφίες, αφίσες, ανακοινώσεις στον τύπο

Οργάνωση Δράσης "Φεστιβάλ ταινιών - ταινιόραμα": Video, φωτογραφίες, αφίσες, ανακοινώσεις στον τύπο

Φωταγώγηση κτιρίου βουλής με τα χρώματα της ισότητας : φωτογραφίες

Διαφημιστικές δράσεις

Τηλεοπτικά σποτ, ραδιοφωνικά σποτ

Τοιχογραφίες σε κτίρια: φωτογραφίες

Δημοσιεύσεις στον έντυπο τύπο

Καμπάνια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Διαφημίσεις στα ΜΜΜ, ‘ντύσιμο’ λεωφορείων ανά νομό: φωτογραφίες

Τρεις φορές επί 14 μέρες αφίσες μέσα σε ένα συρμό (6 βαγόνια)

Παραγωγή , εκτύπωση και τοποθέτηση κάλυψη επιφάνειας συρμού

Κάλυψη επιφάνειας συρμού επί 28 ημέρες αφίσα εξωτερικά σε συρμό (6 βαγόνια)

Παραγωγή banners / roll ups

Banners/ roll ups εκατέρωθεν του σταθμαρχείου Συντάγματος

Banners / roll ups σε σταθμό μετρό

Παραγωγή Περιπτέρου Αράχνης
Δράση 2: Δημιουργία και παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών εργαλείων

Ενδεικτικές Ενέργειες δράσης:

Αφίσα για γραμμή SOS /δημιουργικό

Εκτύπωση αφίσας γραμμής SOS

Αφίσες για κάθε συμβουλευτικό κέντρο / Δημιουργικό

Εκτύπωση αφισών για κάθε συμβουλευτικό κέντρο

Τρίπτυχο για γραμμή SOS/ δημιουργικό

Εκτύπωση τρίπτυχου γραμμής SOS

Τρίπτυχο για συμβουλευτικά κέντρα / Δημιουργικό

Εκτύπωση τρίπτυχου για συμβουλευτικά κέντρα

Επανασχεδιασμός του δικτυακού τόπου της ΓΓΙΦ με προσαρμογή / ενσωμάτωση της ιστοσελίδας
www.womensos.gr και της σελίδας του facebook
Υποέργο 5: «Δράσεις ενημέρωσης/προβολής της συνέχισης λειτουργίας του πανελλαδικού δικτύου των δομών την 25η Νοεμβρίου 2016,
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βία κατά των γυναικων»
Ενδεικτικά Παραδοτέα είναι:

Δημιουργικός σχεδιασμός ΤV Spot για την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Σχεδιασμός/μακέτα Αφίσας για την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Δημιουργικός σχεδιασμός ΤV Spot για την Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης SOS.

Σχεδιασμός/μακέτα Αφίσας για την Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης SOS.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

12201

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες,
αξιολογήσεις.

Αριθμός

12201

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες,
αξιολογήσεις.

Αριθμός

12201

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες,
αξιολογήσεις.

Αριθμός

12302

Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας

Αριθμός

12302

Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας

Αριθμός

12302

Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας

Αριθμός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Μετάβαση
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Μετάβαση
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
4,93
1,66
1,41
3,70
1,25
1,05

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδικός ΟΠΣ: 5000490 (Κωδ. Απόφασης:1235)

Σελίδα 4

ΑΔΑ: Ω7Σ94653Ο7-ΒΕΓ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ
T4616

T4616

T4616

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αριθμός έργων ενίσχυσης επιτελικών λειτουργιών
της Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβανομένων
Αριθμός
μηχανισμών και συστημάτων παρακολούθησης
εφαρμογής δημόσιων πολιτικών
Αριθμός έργων ενίσχυσης επιτελικών λειτουργιών
της Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβανομένων
Αριθμός
μηχανισμών και συστημάτων παρακολούθησης
εφαρμογής δημόσιων πολιτικών
Αριθμός έργων ενίσχυσης επιτελικών λειτουργιών
της Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβανομένων
Αριθμός
μηχανισμών και συστημάτων παρακολούθησης
εφαρμογής δημόσιων πολιτικών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,62

Μετάβαση

0,21

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

0,17

7.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/12/2015.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2018.

9.

Η ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 01/12/2015.

[η ημερομηνία προσδιορίζεται με βάση τον χρονοπρογραμματισμό του δικαιούχου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΤΔΠ και λαμβάνει
υπόψη τις προθεσμίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.]

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό χωρίς
ΦΠΑ

2.411.356,00

2.295.401,60

115.954,40

360.048,40

360.048,40

0,00

Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

2.771.404,40

2.655.450,00

115.954,40

B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
Β.4.1. Δαπάνες υπολογιζόμενες έως 15 % επί
του συνόλου των άμεσων δαπανών
προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

44.187,17

44.187,17

0,00

44.187,17

44.187,17

0,00

ΣΥΝΟΛΑ

2.815.591,57

2.699.637,17

115.954,40

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ
Π/Υ

0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

2.815.591,57

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
1010113
6312791

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ / ΤΟΜΕΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κ.Ε.Θ.Ι.
ΣΥΝΟΛΟ

1.279.400
1.536.192
2.815.592

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 2.699.637,17 €
11. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 115.954 € και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από
Τακτικό Π/Υ.

Για την Πράξη, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη επιλογή απλοποιημένου κόστους:
Οι επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες για την υλοποίηση της παρούσας πράξης υπολογίζονται ως κατ' αποκοπήν ποσοστό 7,87% των επιλέξιμων
άμεσων δαπανών προσωπικού, χωρίς απαίτηση υπολογισμού για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου ποσοστού. (άρθρο 25, περ. Α,
παρ. 1α της υπ' αριθ.: 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με τίτλο
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
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αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», άρθρο 68 παρ. 1β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και «Οδηγίες σχετικά με τις
απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ)» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες προσωπικού που θα
χρησιμοποιηθούν ως βάση υπολογισμού και θα αποτελέσουν αντικείμενο ποσοτικής και ποιοτικής επαλήθευσης είναι: Δαπάνες
αμοιβών/αποζημιώσεων (τακτικού προσωπικού του φορέα και εξωτερικών συνεργατών).

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

12. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 2,699,637.17 €.
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΚΩΔ. ΣΑ
(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
Ε4551
2016ΣΕ45510000
NAI
* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
2.699.637,17

13. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 2,699,637.17 €.

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.

O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου

Ιωαννίδης Γιώργος

Συνημμένα:
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδικός ΟΠΣ: 5000490 (Κωδ. Απόφασης:1235)

Σελίδα 6

ΑΔΑ: Ω7Σ94653Ο7-ΒΕΓ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»
αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i)

2.

Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη 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 υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και
ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως
αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται
στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη
απεντάσσεται από το ΕΠ).

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο φάσεις.
Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των
προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που αντιστοιχεί στα
κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,



Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του
κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η
Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η
παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της
πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου από τη
ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της
απόφασης ένταξης της πράξης.

(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 την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης
και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος 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. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας.

(iv)

Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) 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 – ΕΣΠΑ
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 - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το χρονικό
πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ
– ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση των
δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

(viii)

Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε
άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata),
όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η
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έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των δεδομένων
μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή
παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα).

3.

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 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

(iii)

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) 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 για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
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 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 δικαιούχος.

4.

5.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i)

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

(ii)

Να αποδέχοται 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 τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή
εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν.
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της
πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη
κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

(ii)

Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
α)

Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο
από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β)

Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών
μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική
δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον
821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και
το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ)

Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το
επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

δ)

Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή
πλακών.
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6.

ε)

Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή
Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο
επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που
χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

στ)

Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των
Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά
κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους
συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η
πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

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 ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης δαπάνης που δεν
υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται
η τελική δαπάνη 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 τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά ο ΕΦ).

(iii)

Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:
α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της προθεσμίας
που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:



παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος



αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα



ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν
τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦΔ) ή
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες
επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε
άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

7.

Ειδικοί Όροι
-Αποστολή των Σχεδίων Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για τα Υποέργα 1 & 2, τα οποία δεν θεωρούνται εγκεκριμένα με την
έκδοση της παρούσας Απόφασης Ένταξης, καθώς θα πρέπει να συμπεριλάβουν τις αλλαγές ως προς το φυσικό αντικείμενο και την
κοστολόγηση του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου και της Απόφασης Ένταξης εντος δεκαπέντε(15) ημερών από την παραλαβή της
Απόφασης Ένταξης από το δικαιούχο.
-Αποστολή εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης, διοικητικού εγγράφου στο οποίο θ' αποτυπώνεται το Σχήμα
Διοίκησης Έργου, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι της πράξης είναι διαφορετικοί από το φορέα άσκησης πολιτικής και το φορέα
λειτουργίας (κύριος της πράξης).
-Αποστολή εντός 15 ημερών από την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης, Πίνακα με αναλυτική περιγραφή της παρούσας κατάστασης
του στελεχιακού δυναμικού ανά δομή καθώς και της προβλεπόμενης κατάστασης σύμφωνα με προγραμματισμένη ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση που δεν έχει γίνει έναρξη
-Σύμφωνα με το άρθρο 12, σημείο 7 της ΥΠΑΣΗΔ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο αυτεπιστασίας που θα σταλεί για
σύμφωνη γνώμη,τα εξής: α) ο τρόπος επιλογής του έκτακτου επιστημονικού προσωπικού της πράξης και συγκεκριμένα:
•
η Μεθοδολογία επιλογής (τρόπος και κριτήρια) των βοηθών, των ψυχολόγων-εποπτών, των ψυχολόγων-εμπειρογνωμόνων
και των νομικών
•
η μεθοδολογία προγραμματισμού των επισκέψεων και η συχνότητα των επισκέψεων στις δομές
β) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών για την ενεργοποίηση των Πακέτων Εργασίας 2 και 3 του Υποέργου 1
-Αποστολή εντός ενός μηνός από την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης, τεκμηρίωσης αναφορικά με τη διάκριση των δράσεων
δημοσιότητας σε τοπικό επίπεδο που χρηματοδοτούνται από την πράξη και αυτών που προβλέπεται να υλοποιηθούν από τις πράξεις
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που χρηματοδοτούνται μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγράμματων.
-Αποστολή του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης, όταν αυτό παραληφθεί ώστε να τροποποιηθεί σχετικά το υποέργο 4 ως προς το
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, καθώς οι δράσεις που περιγράφονται είναι ενδεικτικές
-Αποστολή εντός ενός μηνός από την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης, του επικαιροποιημένου Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας
της Επιτελικής δομής του ΥΠΕΣΔΑ.
-Αποστολή του Σχεδίου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους Δικηγορικούς Συλλόγους όταν αυτό οριστικοποιηθεί, στο οποίο θα πρέπει
να συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
•
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των δικηγόρων (άρθρο 12, σημείο 7 της ΥΠΑΣΗΔ)
•
Ο τρόπος αμοιβής των δικηγόρων
-Αποστολή εντός ενός μηνός από την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης, υλικού τεκμηρίωσης, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο τρόπος
παρακολούθησης των περιστατικών που παραπέμπονται από το σύνολο των δομών ( Ξενώνες, Συμβουλευτικά και Γραμμή SOS)
-Αποστολή Πίνακα Επιμερισμού των δαπανών ανά κατηγορία δαπανών και ανά πράξη για το σύνολο των πράξεων που συνεισφέρουν
στη συνολική παρέμβαση για τη λειτουργία του πανελληνίου δικτύου των υποστηρικτικών δομών που θα χρηματοδοτηθεί και από
άλλες πηγές (πχ Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) και ο οποίος θα είναι συνημμένος στο δελτίο δήλωσης δαπανών, για την
αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης και προκειμένου να πιστοποιηθεί η επιλεξιμότητα των δαπανών της Πράξης
-Αποστολή εντός 15 ημερών από την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης σχεδίου πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την πρόσληψη των ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου προκειμένου να ελεγχθεί από την αρμόδια μονάδα παρακολούθησης.
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